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PRESENTACIÓ
El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) està compromès
amb les pràctiques del bon govern corporatiu, la transparència de gestió i
l'accessibilitat a la informació i documentació rellevant. I un any més fem
balanç de l'activitat realitzada per aquesta Corporació Professional, la seva
Junta de Govern i els col·legiats/des durant l'any 2021. Una activitat
corporativa activa i professional que, com reflecteix aquest document, ha
estat àmplia i fructífera en l'àmbit complex i dinàmic de la nostra professió: la
Psicologia.
L’any 2021 ha estat marcat per la continuació de la crisi sanitària que ens ha
obligat imperativament a veure que la salut és una prioritat tant en el vessant
físic com en el psicològic en tots els àmbits de la vida. En aquestes circumstàncies, el COPIB ha anat
adaptant tots els serveis i gestions col·legials a les noves tecnologies de formats digitals, fomentant
l'activitat col·legial i formativa a través de plataformes digitals i serveis en línia.
D'altra banda, el Col·legi, conscient del canvi tecnològic, ha consolidat els serveis de la plataforma
PsyPocket, brindant així la possibilitat de realitzar les intervencions professionals en línia, incloent el
maneig de l'agenda i enviament de missatgeria instantània xifrada complint amb la reglamentació i les
mesures de seguretat per a garantir la protecció de dades dels/de les usuaris/àries.
Especialment destacable ha estat aquest any la presència de la Psicologia en els mitjans de
comunicació, on s'ha plasmat la professionalitat dels professionals que aporta el Col·legi per a les
entrevistes i col·laboracions en diversos programes i publicacions, que cada vegada més requereixen
la nostra presència, donant a la ciutadania la correcta opinió sobre l'actualitat des de la perspectiva
professional de la nostra disciplina.
Queden reptes per endavant: hem d'augmentar la nostra presència en l'Atenció Primària, aprofundir
en la salut publica, la neuropsicologia, la psicooncologia i cures pal·liatives, entre altres àmbits on ja
som reconeguts. En l'àmbit de la deontologia i de la lluita contra l'intrusisme, seguim actius amb la
condició de defensar la professió i la bona practica professional.
Per acabar, destacam que 2021 ha estat un any de molts moviments a la professió, a l’organització i
amb relació al context social, però en sortim amb una energia renovada per la satisfacció dels objectius
assolits i amb el compromís de continuar treballant i lluitant per la defensa de la professió i els
interessos de totes les persones col·legiades.
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1. JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia
de les Illes Balears (COPIB) va prendre possessió
del seu càrrec de manera oficial el dia 1 d'abril de
2019, després de donar per finalitzat i validat el
resultat del procés electoral convocat el 17 de
desembre de 2018, d'acord a allò que es preveu en
el reglament que regula les funcions del Col·legi. La
candidatura electa, encapçalada pel degà Javier
Torres, va ser l'única que va concórrer al procés i
va superar àmpliament el nombre d'avals exigits
per a validar la candidatura (el 10% dels col·legiats
i col·legiades actualment registrats en el COPIB).
En matèria de gestió, la Junta de Govern persegueix potenciar les vocalies i grups de treball com a
òrgans de participació dinàmica dels/de les col·legiats/des; donar continuïtat i reforçar la informació i
comunicació amb els/les col·legiats/des; defensar i promocionar la professió, actuant contra
l'intrusisme i la competència deslleial, així com afavorint una presència activa en els fòrums
professionals i institucionals; defensar el rol del professional de la Psicologia davant l'administració
local, autonòmica i estatal amb el suport del COP; treballar per a reforçar la presència del COPIB com
a òrgan consultor i col·laborador de les administracions; propiciar la signatura de convenis que
permetin obrir i consolidar espais d'intervenció del professional de la Psicologia; impulsar una Àrea de
Nous Professionals com a espai on puguin compartir les seves noves inquietuds i dificultats facilitant
el suport, assessorament i formació adequada; afavorir la presència en els mitjans de comunicació per
a acostar la Psicologia a la ciutadania; consolidar el Pla de Formació Anual adequat a les necessitats
dels col·legiats i potenciar la creació de grups de supervisió formats per professionals amb una
trajectòria consolidada.
El COPIB vol ésser la entitat referent de la psicologia a Balears i cerca promoure valors que ofereixen
rellevància institucional i prestigi als seus membres, de manera que trobin en el COPIB el millor suport
per al creixement personal i professional. Pretén que els psicòlegs i psicòlogues sentin el COPIB com
propi.
La fi última de totes aquestes és aconseguir un Col·legi més participatiu, inclusiu, solidari i sensible amb
la diversitat; generador de formació professional de qualitat i amb una presència més equitativa en
tot el territori insular; aconseguir un Col·legi líder en la implantació social i motor per a la promoció,
desenvolupament i consolidació professional del col·lectiu, que concedeixin valor i reconeixement a
tots/es els/les col·legiats/des.
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1.1. Composició
Degà:
Vicedegana:

Javier Torres Ailhaud
Maria José Martínez Muleiro

Secretària:
Vicesecretària:
Tresorer:

Coral Mínguez Artigues
Ana Maria Madrid Domenech
Joan Antoni Sancho Castañer

Vocals:

Vicente Alcántara Aceituno
Maria Lourdes Barros Garrido
Maria del Diego Barquín
Toni Riera López del Amo
Marta Huertas Vecina
Teresa Jaudenes Gual De Torrella
Ana María Madrid Domenech
José Maria Piñero Rodríguez
Cristóbal Villalonga Melis
Maria Teresa Ferrero Hernández
Ana Pallas Miralles

1.2. Dates de reunió
Junta de Govern:
▪ 25 de gener de 2021
▪ 22 de febrer de 2021
▪ 22 de març de 2021
▪ 24 de maig de 2021
▪ 21 de juny de 2021
▪ 29 de setembre de 2021
▪ 18 d’octubre de 2021
▪ 22 de novembre de 2021
▪ 20 de desembre de 2021
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Junta Permanent:

▪ 11 de gener de 2021
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

8 de febrer de 2021
8 de març de 2021
12 d’abril de 2021
10 de maig de 2021
7 de juny de 2021
6 de juliol de 2021
13 de setembre de 2021
8 de novembre de 2021
▪ 13 de desembre de 202
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1.3. Temes tractats en les reunions
▪ Ratificació d’acords de la Junta Permanent.
▪ Seguiment d’acords adoptats en Junta
Permanent i de Govern.
▪ Informació sobre entrevistes institucionals i
gestions realitzades.
▪ Distribució de tasques Junta de Govern.
▪ Informació de les diferents àrees i Grups de
treball per adscripció.
▪ Nomenament membres titulars i suplents per les àrees del Consejo i informació d’assistència a
reunions.
▪ Informació d’acords i temes tractats a reunions de Juntes de Govern del Consejo.
▪ Nomenament de membres representants a institucions.
▪ Informació de convenis amb entitats i institucions.
▪ Informació sobre assistència a reunions, actes amb Administració, entitats, col·legiats, etc.
▪ Comissió de revisió del Pla de formació anual del COPIB.
▪ Accions a seguir per a la política de col·legiació obligatòria i seguiment de les accions dutes a
terme.
▪ Butlletí informatiu, difusió a través de canals socials.
▪ Informació d’activitats de formació i divulgatives (presentació de llibres, sessions clíniques,
taules rodones, cinefòrums).
▪ Preparació de l’Assemblea Anual 2021.
▪ Informació vària de tresoreria i estat
econòmic.
▪ Comissió Deontològica: Informació, arxiu i
resolució d’expedients.
▪ Intrusisme: tramitació d’assumptes.
▪ Informació d’altes i baixes col·legials.
▪ Procés de selecció de Professionals per a licitació de diferents programes gestionats pel COPIB.
▪ Aprovació dels criteris de concessió de beques de formació per a col·legiats/des de Menorca,
Eivissa i Formentera.
▪ Estudi de línies de col·laboració/subvenció/ajuda d’entitats externes.
▪ Estudi d’adhesió a manifests institucionals.
▪ Elaboració del llistat de professionals pel torn de peritatge.
▪ Participació del COPIB a diferents accions formatives autonòmiques, nacionals i internacionals.
▪ Informació sobre processos d’Acreditacions Nacionals de Professionals de la Psicologia
Especialistes.
▪ Informació de sol·licitud d’al·legacions per part del COPIB de normatives.
▪ Estat actual de la col·legiació obligatòria.
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▪ Figura del/de la col·legiat/da jubilat/da
▪ Participació del COPIB a Comitès i representacions a Institucions.
▪ Propostes de millora per a la presentació, coordinació i gestió de projectes
i programes duts a terme pel COPIB.
▪ Informació i seguiment d'accions dutes a terme per l'Àrea de Noves
Tecnologies (NNTT) del Consell General de COPS i participació del COPIB.
▪ Biblioteca digital.
▪ Constitució de Comissions de valoració per processos de selecció de professionals de la
Psicologia per programes.
▪ Revista Enginy.
▪ Línies estratègiques amb la nova situació sanitària: accions dutes i per dur a terme.
▪ Seguiment de Dispositius d’Assessorament Psicològic durant i postCOVID-19. (Servei de suport
psicològic en dol al tanatori Son Valentí de Palma; Servei de suport psicològic telefònic a familiars
en dol; Servei d'assessorament i suport psicològic telefònic a la ciutadania durant la crisi del
COVID-19; Servei d'Assessorament i Suport psicològic telefònic a persones grans que viuen en
solitud durant la crisi del coronavirus a les Illes Balears; Assessorament psicològic a esportistes,
equips i clubs esportius amb competicions a nivell nacional; Servei de Suport psicològic a
persones sordes durant el confinament i retorn a la normalitat.).
▪ Cerca de subvencions per poder dur els anteriors programes.
▪ Revisió i actualització de la guia de recursos on-line.
▪ Informació en relació a revisió dels Estatuts del COPIB.
▪ Criteris relacionats amb les activitats on-line.
▪ Actuacions diverses en relació a intrusisme i activitat
laboral sense estar col·legial.
▪ Seguiment del funcionament òptim de Secretaria i Administració del COPIB.
▪ Acord de nomenament de la Comissió de revisió de propostes de concessió de beques per a
l’impuls d’activitats d’investigació dirigides als col·legiats que col·laboren en Vocalies i Grups de
Treball del COPIB.
▪ Informació de la reunió de l’àrea d’intrusisme i pràctica privada del Consejo General de la
Psicologia
▪ Informació, i acords a adoptar en relació a la petició de l’Associació de Familiars i Amics
Supervivents per Suïcidi de les Illes Balears (AFASIB) amb motiu de la celebració de dues
activitats en relació al dia mundial per a la prevenció del suïcidi, 10 de setembre.
▪ Publicació del llibre: “Guia pràctica per a la intervenció psicològica en emergències i catàstrofes:
llibre de casos” de la psicòloga col·legiada B-00858. Acords a adoptar en relació a la subvenció
sol·licitada.
▪ Informació en relació a la participació del COPIB en el Programa de Canal4 TV “Material Sensible”
▪ procés per formar part del llistat de perits per a l’any
2021
▪ Seguiment d'actuacions i millores a la pàgina web.
Actualització de la web (vocalies i Grups de Treball)
▪ Manteniment de les quotes col·legials
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1.4. Assemblea General
L’Assemblea General Ordinària es celebrà el dia 26 d’abril de 2021 i els temes tractats foren:
1.- Lectura i, si escau, aprovació, de l’acta de la sessió anterior.
2.- Ressenya de les activitats dutes a terme durant l’any 2020.
3.- Lectura, deliberació i aprovació de la Liquidació dels comptes d'ingressos i despeses de l’any
2020, balanç de situació i compte de pèrdues i guanys de l’any 2020 i del pressupost
d'ingressos i despeses de l'any 2021.
4.- Ratificació, si escau, de l’acord de Junta de
Govern, de nomenament del vocal de
Psicologia Clínica i Salut com nou integrant de
la Junta de Govern del COPIB.
5.- Ratificació, si escau, a proposta de la Junta de
Govern, dels membres de la Comissió
Deontològica i membres de la Comissió de
Recursos del COPIB.
Tots els assumptes tractats foren aprovats pels presents i es reflecteixen a l’acta que serà llegida i
aprovada a la següent assemblea anual.

1.5.- Activitat institucional de la Junta de Govern
REUNIÓ DEL COPIB AMB LA PORTAVEU DE CIUTADANS DE L’AJUNTAMENT DE CALVIÀ, GAEL THYUS
Dia: 18 de gener de 2021.
Tema: Prevenció del Suïcidi
Assisteixen: Javier Torres, degà; Maria José Martínez, Vicedegana, Jennifer Prata, coordinadora del
Grup de Treball d’Investigació, Prevenció i assistència de la conducta suïcida, i Gaël Thyus, portaveu de
Ciudadanos a l’Ajuntament de Calvià.
Representants de la Junta de Govern del COPIB es van reunir el passat dilluns 18 de gener amb la
portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Calvià, Gael Thyus, per abordar la problemàtica del suïcidi i
la seva prevenció a les Illes.
La trobada, que va tenir lloc a través de la plataforma zoom,
es va celebrar a petició de la representant de la formació
taronja, que desitja recollir informació contrastada dels
diferents agents implicats sobre tots els recursos que hi ha a
la comunitat autònoma, per presentar una moció en
Parlament de les Illes Balears que reculli la visió de tots els
agents que treballen en aquest àmbit per implementar les
mesures de prevenció contra aquesta problemàtica de salut
pública tan important.
La reunió amb els representants del COPIB és la primera d'una ronda de contactes que Thyus preveu
dur a terme amb aquesta finalitat. En concret, en representació de Col·legi van participar el degà Javier
Torres, la vicedegana María José Martínez Muleiro i la coordinadora de el Grup de Treball de Recerca,
Prevenció i assistència de la conducta suïcida, Jennifer Prata.
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Gael Thyus va traslladar als representants de la Junta la preocupació de la formació política a la qual
representa per un tema tan sensible com el suïcidi i va voler conèixer la visió de el Col·legi sobre la
matèria.
Des del COPIB es va incidir en la necessitat d'incorporar serveis d'atenció psicològica en l'Atenció
Primària com a mesura preventiva i detecció precoç de les persones més vulnerables i amb risc de
conducta autolítica, així com en la importància de reforçar tots els dispositius assistencials amb la
contractació de més psicòlegs clínics, especialment en les Unitats Atenció i Prevenció del Suïcidi que
s'han posat en marxa en els Hospitals de les Illes, en les pròpies Unitats de Salut Mental (USM), on la
baixa ràtio de psicòlegs impedeix realitzar un treball assistencial d' qualitat, i en els equips d'urgència
de tots els centres hospitalaris.
També van assenyalar que qualsevol proposta que s'elabori ha de contemplar mesures protectores
que permetin la detecció precoç de les persones vulnerables amb risc de conducta autolítica a Balears,
per prevenir i frenar l'avanç de casos relacionats amb el suïcidi a la comunitat autònoma.
Segons l'opinió dels representants de Col·legi, la prevenció no només s'ha de centrar en la publicitat i
en la conscienciació ciutadana, sinó que ha de prioritzar una bona formació dels / de les psicòlegs / es
i un contacte estret d’aquests professionals amb els col·lectius vulnerables: educatiu , violència de
gènere, víctimes de tràfic, gent gran, adolescents i membres dels cossos i forces de seguretat. En
aquest sentit, han destacat que la formació o és només necessària per tractar i intervenir, sinó que és
fonamental per detectar possibles casos de risc.
Pel que fa a les xifres de suïcidi a la comunitat autònoma, tot i que les últimes dades disponibles
indicaven un lleuger descens (trenta persones es van treure la vida entre gener i maig), els
responsables del consideren que no es pot descartar un increment de casos en els pròxims mesos i van
tornar a incidir que la prevenció és el millor instrument de què es disposa per eliminar el risc.

EL COPIB PARTICIPA A LA REUNIÓ DE LA DIVISIÓ DE PSICOLOGIA EDUCATIVA
Dia: 16 de gener 2021.
Tema: Analitzar les accions que s’han desenvolupat a la Divisió i als
distints COP’s en matèria de Psicologia Educativa y establir les línies
estratègiques i de treball de 2021.
Assisteixen: Marta Huertas, vocal de Psicologia Educativa, així com
representants de l’àrea de Psicologia Educativa dels COP’S.
La reunió va permetre generar un espai de debat i reflexió, en el
decurs del qual es van compartir les diferents accions que s’han
desenvolupat a la Divisió de Psicologia Educativa, des del Consell General de la Psicologia i des dels
COP’s, com ara reunions amb representants polítics i institucions socials, la presentació d'esmenes a
la Llei d’Educació (LOMLOE) i la Llei de Protecció Integral a la Infància i l’Adolescència davant la
Violència, o l’elaboració de diversos materials, infografies, vídeos psicoeducatius i guies d'intervenció
psicològica per alumnat, professorat i famílies.
Així mateix, es van abordar els reptes existents i es van precisar les Línies Estratègiques a seguir en
aquest any 2021, centrades en el desenvolupament científic-tecnològic i l’aplicació de la Psicologia
Educativa (per exemple, emprendre un estudi amb adolescents de 12 a 17 anys per avaluar el
tractament psicològic basat en evidències per als problemes emocionals en contextos educatius i
elaborar un document per al suport psicològic al professorat), la millora de la identitat i capacitació
dels professionals de la Psicologia Educativa, i el foment de relacions tant polítiques i institucionals
com amb la societat i la comunitat educativa.
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EL COPIB PARTICIPA EN LA REUNIÓ MENSUAL DEL GRUP D'ESTUDIS SOBRE PROSTITUCIÓ A BALEARS
Dia: 29 de gener 2021.
Tema: Abordar qüestions relatives a l'àmbit de la formació i de la
recerca i analitzar programes i mesures de suport a les dones en
situació de prostitució, entre altres qüestions d'interès.
Assisteixen: Ana Maria Madrid, vicesecretària y vocal de Igualtat i
Gènere, així com representants de les institucions que formen part del
GEPIB.
La vocal de Psicologia d'Igualtat i Gènere del COPIB, Ana María Madrid, va participar el passat 29 de
gener a la reunió mensual de les entitats que componen el Grup d'Estudis sobre Prostitució a les Illes
Balears, GEPIB, per a abordar qüestions relatives a l'àmbit de la formació i de la recerca i analitzar
programes i mesures de suport a les dones en situació de prostitució, entre altres qüestions d'interès.
En matèria de formació, s'està ultimant el programa i els professionals que impartiran el curs
d'expert/a universitari sobre tràfic i prostitució el pròxim curs acadèmic. Així mateix, des del GEPIB es
consideren diferents propostes de conferències, xerrades i formacions aprofitant l'entorn Zoom per a
generar espais d'intercanvi amb organismes i entitats d'altres comunitats autònomes que treballin en
matèria de prostitució i tràfic.
En el terreny de recerca, l'eina de detecció de l'explotació sexual infantil que s'estava desenvolupant
ja està tancada. Durant les pròximes setmanes, l'eina es farà arribar a les entitats, si bé queda per
concretar com s'incorporarà als diferents protocols així com la seva validació.
Mentre que el projecte europeu de l'IBD, juntament amb altres instituts d'igualtat, cerca vies de
finançament, es va proposar fer una jornada de professionals i estudiants per a presentar, fer balanç i
divulgació de les recerques realitzades a Balears sobre temàtica de prostitució a les Illes al llarg de
2020. A més de l'elaboració d'un dossier amb les principals conclusions dels estudis que es distribuiria
entre els /les participants.
Com a nou repte, es va marcar l'objectiu d'estudiar amb més profunditat els processos de
deslocalització.
Com a mesures de suport a les dones en situació de
prostitució, es va plantejar la possibilitat de generar un nou
programa complementant als que estan ja en marxa.
Finalment, en referència a les denúncies de situacions
d'explotació, les persones assistents varen coincidir en la
necessitat d'estudiar la fórmula de continuïtat del web
GEPIB, introduint les modificacions oportunes i el servidor
que quedarà vinculat. També es va plantejar la possibilitat
de mantenir una línia de denúncia als mitjans de
comunicació.
La pròxima reunió del GEPIB va quedar fixada per al divendres 26 de febrer. En ella es tractaran
assumptes pendents com obrir noves vies en matèria afectiu i sexual, seguiment del pla de tràfic i
proposta d'ampliació de les taules de coordinació.
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EL COPIB PARTICIPA EN LA REUNIÓ DE L'ÀREA DE TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA
Dia: 6 de febrer 2021.
Tema: Analitzar les accions que s’han desenvolupat a l’Àrea i
establir noves línies estratègiques de treball.
Assisteixen: Francisca Bennàsar, vocal de Psicologia de
Seguretat i Trànsit del COPIB, representants de l’àrea dels
COP’S, responsables dels àmbits de la psicologia aeronàutica i
marítima i membres de la Junta Directiva de la Divisió.
La vocal de Psicologia de Seguretat i Trànsit del COPIB,
Francisca Bennàsar, va participar el passat 6 de febrer en la
reunió de l'Àrea de Psicologia del Trànsit i de la Seguretat, a la qual també hi estaven convocats els
representants dels àmbits de la psicologia aeronàutica i marítima, juntament amb la Junta Directiva de
la Divisió (escollida en 2018).
La trobada virtual va ser qualificada pels assistents com molt enriquidor i participativa, ja que va
permetre posar en comú les estratègies desenvolupades pels vocals en cada Col·legi dins de cada grup,
àrea o secció, tant durant el confinament com posteriorment.
Així mateix, es varen revisar les accions dutes a terme els últims mesos per l'Àrea, entre les quals
destaquen les aportacions i les recomanacions realitzades en normativa de trànsit i nombroses
reunions mantingudes per a un major reconeixement de l'especialització professional amb
administracions, institucions, associacions empresarials dels àmbits terrestre (viari i ferroviari),
marítim, aeronàutic; associacions de seguretat privada, de víctimes, d'usuaris (bicis, VMP…) i un llarg
etcètera.
Els assistents varen revisar també els diferents enfocaments i projectes destinats a les diferents
maneres de desplaçament (motos, micro-mobilitat…) i els grups d'edat especialment vulnerables: gent
gran, infants, joves…. També es va subratllar la importància de reivindicar la participació de la
psicologia en les propostes educatives i formatives relacionades amb aquests aspectes i en l'avaluació
de les capacitats i aptituds. Un altre tema de debat va ser la necessitat d'avançar cap a una mobilitat
més segura, sostenible, connectada i saludable per a ajudar a complir l'objectiu de l'OMS: Zero
accidents.
Entre les línies d'acció de l'àrea que es varen fixar per als pròxims mesos es troba la inversió de majors
esforços en la sensibilització i conscienciació dels usuaris, l'impuls de les accions formatives des dels
Col·legis o la coordinació de grups de treball relacionats amb els diferents àmbits de mobilitat i
intervenció dels professionals de la Psicologia del Trànsit i de la Seguretat, entre d’altres.

El COPIB SIGNA UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ MONTISIÓN SOLIDÀRIA PER
DONAR SUPORT ACCIONS DE RECERCA EN L'ÀMBIT DE COL·LECTIUS VULNERABLES
Dia: 11 de febrer 2021.
Tema: Conveni de col·laboració
Assisteixen: Javier Torres, degà del COPIB, i Blas J. Vidal Bibiloni, president de la Fundació.
El degà de Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, Javier Torres, i el president de la Fundació
d'Ajuda Integral a les persones MONTISIÓN Solidària, Blas J. Vidal Bibiloni, han signat un conveni de
col·laboració pel qual les dues entitats es compromet a donar suport accions de recerca en l'àmbit de
col·lectius vulnerables.
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Amb la signatura d'aquest conveni que no comporta cap
compromís econòmic, el COPIB vol facilitar una proposta
d'investigació a nivell nacional per a una atenció psicològica
adequada a col·lectius vulnerables (immigrants, refugiats,
exclusió social, etc.) quan es troben davant d'una situació
de emergència, crisi o catàstrofes.
La Fundació Montisión Solidària, organització sense ànim
de lucre, col·laborarà i donarà suport a la realització
d'aquesta investigació ja que treballa amb beneficiaris que
responen a el perfil de la investigació. Amb aquesta finalitat, ambdues entitats es comprometen a
intercanviar periòdicament la informació necessària per al desenvolupament de l'estudi en el si d'una
comissió de seguiment, formada pels representants o persones en què es delegui aquesta
responsabilitat.

EL COPIB REP EL SUPORT DE LA FUNDACIÓ “la Caixa” I CAIXABANC PER A DESENVOLUPAR EL
PROGRAMA MINDFULNESS: UNA EINA CLAU PER A MILLORAR LA NOSTRA QUALITAT DE VIDA
Dia: 12 de febrer 2021.
Tema: Conveni de col·laboració
Assisteixen: Javier Torres, degà del COPIB, i Marc PONSETI, director territorial de Balears de
Caixabancs.
El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) ha rebut el suport de la Fundació “la Caixa” i
CaixaBank al seu programa “Mindfulness: una eina clau per a millorar la nostra qualitat de vida”, que
té com a principal objectiu introduir els beneficis de la pràctica de l'atenció plena per a millorar la salut
mental i el benestar de les persones a les quals va dirigit. Així mateix, es pretén fomentar la pràctica
del mindfulness i dotar a les persones assistents d'una eina accessible i senzilla perquè de manera
autònoma puguin generar recursos que els permetin millorar la seva qualitat de vida. El COPIB rebrà
una aportació econòmica de 3.000 euros de la Fundació “la Caixa” a través de CaixaBank.
El programa ‘Mindfulness: una eina clau per a millorar la nostra qualitat de vida’ neix de la necessitat
d'articular actuacions que permetin posar a la disposició de la ciutadania eines que els permetin
afrontar la situació d'incertesa i confusió que vivim a conseqüència de la pandèmia per la covid-19
conservant el seu benestar.
La iniciativa preveu la realització de tallers, d'una hora de
durada, en els quals es pretén activar aquest recurs intern del
qual tots disposam i que, amb la formació adequada,
comporta grans beneficis. Una professional de la psicologia,
amb formació específica en mindfulness, dirigirà la sessió, en
la qual es realitzaran exercicis de fàcil aprenentatge, que les
persones assistents podran posar en pràctica posteriorment
en el seu dia a dia.
Els tallers estan dirigits a persones amb necessitats especials, en risc d'exclusió social o que es troben
en un moment d'alta vulnerabilitat, perquè l'actual situació que vivim dificulta especialment la seva
vida o els obliga a alterar la seva normalitat i a exposar-se constantment a factors estressants. S'estima
que al voltant de 500 ciutadans de Balears podran beneficiar-se de la iniciativa, que preveu la modalitat
presencial, si les condicions d'espai permeten complir amb les recomanacions sanitàries, i en línia, a
través de la plataforma Zoom. Els grups seran d'entre 15 i 20 participants. Les associacions, entitats i
col·lectius interessats a realitzar el taller poden enviar una sol·licitud al correu
mindfulnesscopib@gmail.com

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANUAL COPIB 2021

Pàgina 13

El degà del COPIB, Javier Torres, i el director territorial de Balears de
CaixaBank, Marc Ponsetí, han mostrat la seva satisfacció per la
signatura de l'acord, que pretén millorar el benestar emocional i
psicològic de moltes persones que estan tenint dificultats per a
afronta la nova realitat que ha duit la covid-19.
“El programa està pensat per a oferir un acompanyament professional
a grups de persones que, d'acord amb els models de vulnerabilitat
psicològica, tenen majors dificultats per a processar tot el que estam
vivint i en conseqüència un major risc de patir ansietat, estrès,
depressió, fatiga… Parlam de persones amb diversitat funcional, dones víctimes de violència de gènere,
persones en risc d'exclusió social, en situació de dependència, persones cuidadores de dependents,
personal sanitari, persones que han perdut un familiar per la covid-19, personal sanitari, població
infantil, adolescents, gent gran, col·lectius que han tengut un paper actiu durant la pandèmia com
forces de seguretat, emergències, personal de neteja i supermercats, personal docent, grups
homogenis per simptomatologia (ansietat, depressió, aïllament social, estrès posttraumàtic…),
persones que s'han quedat sense feina o que tenen dificultats per a exercir la seva professió, aturats
de llarga durada…, entre d’altres”, destaquen.
El mindfulness consisteix a ser plenament conscient d’allò que passa en el moment present sense
filtres ni prejudicis de cap mena i pot aplicar-se a qualsevol situació. És a dir, consisteix a conrear la
consciència de la ment i del cos per a aprendre a viure aquí i ara i un dels seus principals beneficis
deriva de l'observació desapassionada dels processos mentals. Aquesta visió proporciona major
compressió de les pautes habituals de pensament que a vegades són les que causen sofriment i estrès.
Si bé l'objectiu principal de la iniciativa desenvolupada per les psicòlogues Carme Aguiló, María del
Diego Barquín, Aina Nadal i Ana Urquijo és millorar la qualitat de vida de les persones que es beneficiïn
del programa, l'experiència pretén fomentar la pràctica del mindfulness, visibilitzant els beneficis de la
seva pràctica habitual en la salut mental i en el benestar de les persones a les quals va dirigit, dotant a
la població d'una eina accessible perquè, de manera autònoma, puguin millorar la seva qualitat de
vida.

REPRESENTANTS DEL COPIB ES REUNEIXEN AMB EL DIRECTOR DE L'INSTITUT PER A LA CONVIVÈNCIA
I L'ÈXIT ESCOLAR
Dia: 15 de febrer 2021.
Tema: Seguiment acció formativa desenvolupada amb CONVIVÈXIT i
noves propostes de col·laboració
Assisteixen: Javier Torres, degà del COPIB; Joan Antoni Sancho,
membre de la Junta de Govern, i el director de Convivèxit, Jaume Font.
Representants de la Junta de Govern del COPIB es van reunir el dilluns 15 de gener amb el director de
l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (CONVIVÈXIT), Jaume Font, per fer un seguiment de les
actuacions en què les dues institucions han col·laborat després del trobada celebrada al novembre i
analitzar la possibilitat de noves accions. En representació de Col·legi, a la reunió van assistir el degà
Javier Torres i el membre de la Junta de Govern, Joan Antoni Sancho.
En la trobada, que va tenir lloc a la seu de la Conselleria d'Educació, Jaume Font va valorar de forma
molt positiva les accions formatives adreçades a personal docent que s'han organitzat amb la
col·laboració del COPIB. En concret, la formació "Acompanyament de l'alumnat en la gestió de
processos emocionals complexos", que s'ha desenvolupat durant els mesos de gener i febrer, va
permetre abordar de la mà de professionals de la psicologia 5 àrees temàtiques d'especial interès per
al professorat, tal com es desprèn de l'avaluació positiva que van realitzar les persones que van
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participar en la iniciativa. El format utilitzat, videoconferència, va permetre un gran nivell de
participació i un diàleg constant entre ponents i participants.
Degut la bona acollida, el director de CONVIVÈXIT va plantejar donar continuïtat a aquesta oferta
formativa repetint algunes de les temàtiques (Violència de gènere en adolescents, Gestió de el duel a
l'escola, Autolesions en l'alumnat, Addiccions a les TIC, Acollida de l'alumnat LGTBI) o introduint altres
àrees que puguin interessar al col·lectiu de docents com podria ser l'afrontament de la conducta
disruptiva a l'aula. Així mateix, es va comentar que seria molt positiu que ara els coneixements bàsics
que s'han donat a les activitats formatives aquests dies estiguessin inclosos en el currículum del màster
universitari en formació de professorat dels futurs docents.
Durant la reunió es va debatre sobre la problemàtica d'un nombre
d'alumnes que, tot i no ser molt elevat, presenten fòbia escolar i que
sovint l'enfocament que es fa no porta a resoldre la situació de manera
eficient. En aquest sentit, es va acordar estudiar la possibilitat d'establir
algun programa de col·laboració entre el COPIB i la Conselleria, per
comptar amb un grup de professionals de la psicologia amb experiència
en el món educatiu, que poguessin estar a disposició dels membres de el
Servei de atenció Educativa Domiciliària (SAED) per rebre assessorament
i suport en aquests casos.
Font va exposar també als representants del COPIB que la de Federació de Pares i Mares d'Alumnes,
FAPA Mallorca, va remetre a les famílies una enquesta sobre la formació semi presencial que afecta
un sector de l'alumnat motivada per les mesures relacionades amb la pandèmia. En aquesta enquesta
es detecta una seriosa preocupació per part de pares i mares per algunes conductes detectades en els
fills i filles: falta de motivació, desinterès, apatia, etc. Al respecte, es va plantejar la possibilitat
d'elaborar un programa d'assessorament per a les famílies sobre les conseqüències psicològiques de
la semipresencialitat amb la possibilitat de comptar amb un equip de professionals de la psicologia per
assessorar els pares i mares. Aquest programa podria complementar-se amb xerrades informatives.
En un altre ordre de temes, el degà Javier Torres va defensar que determinades situacions de
desbordament o falta de coneixements específics per part dels responsables dels departaments
d'Orientació en els centres, així com casos relacionats amb conductes emocionalment complexes de
l'alumnat, estarien millor resoltes si cada centre disposés d'un / a psicòleg / a educatiu / iva. Torres va
traslladar a Font la política duta a terme pel Consell General de la Psicologia amb el Ministeri
d'Educació i Formació Professional per aconseguir aquest objectiu.

EL COPIB S'ADHEREIX A LA ‘PLATAFORMA VACUNES. SALUT I ECONOMIA’
Dia: 16 de febrer de 2021
Tema: Presentació oficial plataforma ‘Vacunes. Salut i Economia’
Assisteixen: Javier Torres, degà del COPIB, i representants de totes les entitats i empreses que s’han
adherit a la iniciativa de Miquel Munar, metge i ex membre de la formació UM, per demanar l’arribada
de vacunes i aconseguir el 70% de població balear immunitzada en tres mesos. Entre d’altres,
participaren Carmen Planas, presidenta de la CAEB; Gabriel Escarrer, vicepresident executiu i CEO de
Melià Hotels International; Antoni Riera, de la Fundació Impulsa; Joan Josep Caldés, de Caixa Colonya;
i Antoni Real, president del Col·legi de Farmacèutics.
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El degà del COPIB, Javier Torres, assistí el passat dimarts 16
de febrer a l’acte de presentació oficial de la plataforma
‘Vacunes. Salut i Economia’. La junta permanent del COPIB va
decidir el passat 8 de febrer adherir-se a la iniciativa civil
impulsada pel psiquiatre Miquel Munar, amb l'objectiu de
crear un front comú, al marge de filiació i ideologies, per a
exigir a l'Estat i a la Unió Europea major celeritat en l'arribada
de vacunes i aconseguir que en tres mesos el 70% de la
població de Balears estigui immunitzada.
La plataforma defensa la necessitat d'iniciar la vacunació massiva de manera immediata, per a evitar
que a la crisi sanitària provocada per la covid-19 se sumi una crisi socioeconòmica sense precedents,
amb les conseqüències psicològiques que tot això pot comportar per a la població.
L’acte de presentació als mitjans va tenir lloc a les escalinates de la Seu i comptà amb l’assistència de
representats de las entitats i empreses que s’han adherit a la causa. Entre d’altres, varen assistir Carmen
Planas, presidenta de la CAEB; Gabriel Escarrer, vicepresident executiu i CEO de Melià Hotels
International; Antoni Riera, de la Fundació Impulsa; Joan Josep Caldés, de Caixa Colonya; i Antoni Real,
president del Col·legi de Farmacèutics.

EL COPIB SOL·LICITA COMPARÈIXER EN EL PARLAMENT PER DONAR COMPTE DE LA PRECÀRIA
SITUACIÓ DE L’ATENCIÓ PSICOLÒGICA A LES ILLES
Representants del Col·legi s'han reunit amb els grups
parlamentaris per a promoure una PNL que insti el Govern
balear a crear sense demora places d'especialistes en
Psicologia clínica en Atenció Primària, així com incrementar
el nombre d'aquests professionals en els serveis
especialitzats de salut mental
Dia: Reunions maig 2021.
Tema: Sensibilitzar els partits polítics de la precarietat de
l’atenció psicològica a les Illes i promoure una PNL per instar al Govern a crear places d’especialistes
en Psicologia clínica en AP, així com incrementar el nombre de professionals en els serveis de salut
mental
Assisteixen: Javier Torres, degà del COPIB; Toni Riera, vocal
de Psicología Clínica i de la Salut i responsables dels
següents partits polítics: PP, PSIB, El Pi-proposta per les Illes,
Més per Mallorca, Unidas Podemos, Ciudadanos i Vox.
El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) ha
sol·licitat una compareixença urgent en el Parlament de les
Illes Balears per donar compte de la precària situació de
l'atenció psicològica ciutadana en la comunitat autònoma,
“totalment insuficient per a garantir l'augment de casos de persones amb afectació psicològica
detectat en els últims temps amb només 63 professionals de la Psicologia clínica per a tot l'arxipèlag”.
La compareixença enfront de la Comissió de Salut de la Cambra balear -encara sense data- vol servir
també per a elevar propostes i mecanismes de consens que condueixin a una millora dels recursos
d'atenció psicològica en el sistema de salut públic balear.
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La petició del COPIB arriba després que el degà del
Col·legi, Javier Torres, i el vocal de Psicologia Clínica i de
la Salut, Antoni Riera, hagin mantingut una ronda de
contactes amb responsables dels principals partits amb
representació en la cambra balear per a conscienciar de
la necessitat de dotar a la ciutadania de recursos
d'atenció psicològica de qualitat i buscar el suport
unànime de tots ells per a promoure una Proposició No
de Llei (PNL) que insti el Govern balear a crear amb
urgència places d'especialista en psicologia clínica en atenció primària, així com incrementar el nombre
de places de psicòlegs en els serveis especialitzats de salut mental.
Durant les diferents reunions, el COPIB ha mostrat la
seva preocupació pel greu dèficit de professionals de la
psicologia clínica en el servei públic sanitari de les Illes
per a fer front a l'augment de casos detectats en la
ciutadania que demanden atenció psicològica
professional. Si amb anterioritat a la pandèmia de la
COVID-19 s'estimava que la població amb afectació
psicològica era del 10%, aquest percentatge, avui dia,
s'hauria vist incrementat fins al 30%, provocant llistes
d'espera i demora en l'atenció psicològica que rep la ciutadania.
El confinament domiciliari decretat durant l'estat
d'alarma en la primera onada del coronavirus i les
terribles xifres de morts en la nostra comunitat han
tengut i estan tenint conseqüències psicològiques entre
els familiars de les víctimes, les persones malaltes, el
personal sociosanitari, les persones amb malaltia
mental, la gent gran, els nins, nines i adolescents i en
bona part de la nostra societat: ansietat, depressió,
solitud no desitjada, dols no resolts, ideació suïcida,
suïcidis consumats, addiccions i agressivitat que agreuja
situacions de violència de gènere, entre d’altres.
Des del COPIB assenyalen que totes aquestes persones
demanden una intervenció psicològica que no pot ser
atesa perquè existeix una presència insuficient de
professionals especialistes en psicologia clínica en els
centres especialitzats de salut mental i pràcticament
inexistent en l'Atenció Primària. “La falta de
professionals es tradueix en una pobra resposta enfront
de la forta demanda existent, amb un augment de temps
d'espera entre consultes de fins a tres mesos per a tractaments que requeririen una periodicitat molt
major o fins i tot un seguiment fins a la finalització del tractament terapèutic”, indiquen.
El resultat és una medicalització dels problemes en salut mental, amb una representació abusiva dels
psicofàrmacs, que inclou a aquells problemes de gravetat lleu o moderada que respondrien molt bé a
tractaments psicològics, amb els consegüents avantatges tant per a les persones que reben l'atenció
psicològica, com per a l'economia sanitària i la despesa que es destina a farmàcia.
Aquests i altres aspectes relatius als perjudicis que comporta l'absència de la figura del professional de
la psicologia clínica en els centres d'atenció primària per a la ciutadania i per a la pròpia sanitat pública
són alguns dels arguments esgrimits pel COPIB per a cercar un compromís ferm dels partits per a
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millorar l'atenció psicològica a la ciutadania impulsant una PNL que insti l'Executiu autonòmic a
incrementar sense demora el nombre de places d'especialistes de Psicologia Clínica i a la seva petició
de compareixença en el Parlament.
En aquests moments, “és evident la urgència d'unir forces
i realitzar una planificació que permeti articular una acció
més integrada, més coordinada i més eficaç, en l'atenció a
la Salut Mental. No obstant això, l'augment de places de
professionals de la psicologia clínica és fonamental per a
qualsevol pla o estratègia que vulgui adoptar-se”,
conclouen des del Col·legi.
Tots els partits varen coincidir en la importància de les
mesures plantejades pels representants del COPIB i varen avalar la seva decisió de comparèixer davant
la comissió de salut per a deixar constància de la situació, de les propostes que es plantegin i realitzar
un seguiment de la seva evolució.
En concret, els responsables del COPIB han mantingut reunions amb diputats del PP, PSIB, El Piproposta per les Illes, Més per Mallorca, Unidas Podemos, Ciudadanos i Vox.

EL COPIB PARTICIPA EN LA PRESENTACIÓ D’UNA EINA PIONERA EN LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
El COPIB és una de les entitats que ha participat en l'elaboració de la guia que se centra en la detecció
i prevenció del problema i alerta als professionals de possibles situacions de risc
Dia: 12 de maig 2021.
Tema: Presentació oficial de la Guia per a l’actuació davant
casos d’explotació sexual en la infància i en l’adolescència i
de l’eina associada per ajudar als professionals en la
prevenció i detecció de possibles casos de risc.
Assisteixen: Ana Maria Madrid, vocal de Psicologia
d’Igualtat i Gènere i vicesecretària de la Junta de Govern del
COPIB assistí, juntament amb representants de les entitats
del tercer sector i de la UIB, a l’acte presentat per la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat,
Mercedes Garrido, i la con consellera de Serveis Socials i
Esports, Fina Santiago.
El Govern de les Illes Balears va presentar el passat 12 de maig la Guia per a l'actuació davant casos
d'explotació sexual en la infància i en l'adolescència, que inclou una eina pionera que s'ha desenvolupat
amb la participació de professionals d'entitats com el COPIB i que situa a la comunitat autònoma al
capdavant de la lluita contra aquest greu problema. L'acte, que va poder seguir-se telemàticament, va
comptar amb la presència de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido,
i amb la consellera de Serveis Socials i Esports, Fina Santiago.
Dirigida a professionals del sector sanitari, educatiu i social, l'eina, en fase de validació, està avalada
per catedràtics i catedràtiques de quatre universitats i serveix com a instrument de valoració i detecció
de possibles situacions de risc en menors i adolescents, i permet recollir i unificar els principals
indicadors perquè tots els serveis disposin d'aquesta informació. Un altre dels seus objectius principals
del projecte és combatre l'augment de sugar babies, menors que són explotades sexualment pels
sugar daddies, homes que els doblen o tripliquen l'edat, a canvi de diners, regals o viatges.
Garrit i Santiago varen destacar que la iniciativa és el resultat del compromís de l'Executiu autonòmic
de revisar i actualitzar tot allò que fes falta per a reforçar la lluita contra l'explotació sexual infantil i
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varen agrair el treball de les entitats del tercer sector i de les i els professionals
d'institucions com el COPIB, que ha treballat en la seva elaboració.
L'eina s'ha desenvolupat des de l’IB-Dona en el marc del Pla Autonòmic per a
la Lluita contra el Tràfic de Dones i Nines amb fins d'explotació sexual i
l’abordatge de la prostitució a les Illes Balears, i ha comptat amb la
col·laboració de la UIB i el suport del govern d'Espanya
En concret, l'eina realitza una anàlisi d'una sèrie d'indicadors objectius que les
víctimes poden presentar. Per exemple:
▪

Si la menor està en possessió injustificada de diners, telèfon mòbil o altres objectes de valor.

▪

Si la menor té amistats relacionades amb l'explotació sexual o la prostitució.

▪

Si la menor presenta lesions físiques d'origen desconegut de manera reiterada.

▪

Si la menor té una amistat o parelles amb una diferència gran d'edat.

▪

Si la menor té entre 12 i 13 anys i és activa sexualment.

▪

Si la menor té absentisme escolar.

▪

Si la menor té canvis bruscos de personalitat.

Tots ells són alguns dels indicadors que es classifiquen per a detectar si la menor està en situació de
risc imminent o per a confirmar que la situació d'explotació sexual infantil ja s'ha produït, però en cap
cas se'ls pregunta directament.
En qualsevol cas, cal destacar que aquest instrument complementa i facilita els protocols existents, en
cap cas els substitueix. Ara haurà de validar-se en un període de pràctica que es durà a terme durant
tot 2021.

El COPIB PARTICIPA A LA REUNIÓ DEL CONSELL DE SERVEIS SOCIALS
Dia: 19 de maig 2021.
Tema: Presentar de manera resumida aspectes relacionats amb les tres normatives que prepara el
Govern.
Assisteixen: Joan Antoni Sancho, vocal de la Junta de Govern del COPIB, Fina Santiago, consellera
d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes balears, i representants de les entitats que formen part
del Consell Social.
El membre de la Junta de Govern del COPIB Joan Antoni Sancho va assistir dimecres 19 de maig, en
representació del Col·legi, a la sessió ordinària del Consell de Serveis Socials, que fou presidida per la
consellera d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, Fina Santiago Rodríguez.
Durant la reunió, que es va celebrar mitjançant videoconferència, la consellera Santiago va presentar
de manera resumida a les persones assistents els aspectes essencials que contemplen els tres projectes
de decrets en els quals s’està treballant i que passaran a exposició pública pròximament. En concret,
s’ultima la redacció dels següents documents:
a) Projecte de Decret de Principis generals de la Cartera bàsica de Serveis Socials de les Illes
Balears 2021-2024.
b) Projecte de Decret de Reconeixement de la Formació de Serveis Socials. La futura normativa
preveu la constitució d’una Comissió de Suport Tècnic en la qual hi hauria una persona en
representació del COPIB.
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c) Projecte de Decret de Registre de professionals que intervenen en l’àmbit dels Serveis Socials
i/o en l’àmbit de Protecció de la Infància i l’Adolescència a les Illes Balears. Entre altres
aspectes, el document preveu un Carnet professional/Targeta identificativa, que no recollirà
les dades personals del/de la professional sinó constarà d'una fotografia, nom de
l'administració per a la qual treballa, número d'inscripció al registre i data de validesa.
Igualment, la responsable autonòmica d’Afers Socials va informar del Pla d’Inspecció 2021-2022 i del
Pla d’Emancipació 2021-2024.
Per últim, Fina Santiago va explicar que des del Govern central s’ha demanat col·laboració a totes les
comunitats autònomes davant la possibilitat d’acollir menors no acompanyats per mor de la situació
migratòria d'aquests dies a Ceuta.

EL COPIB ES REUNEIX AMB ELS RESPONSABLES DE FAPA MALLORCA
Dia: 26 de maig 2021.
Tema: Oferir suport i col·laboració a FAPA per a realitzar
activitats d'assessorament i formatives dirigides a les famílies
Assisteixen: Javier Torres, degà del COPIB: Marta Huertas,
vocal de Psicologia Educativa; Joan Antoni Sancho, membre de
la Junta; Cristina Conti, vicepresidenta de la Federació
d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (FAPA Mallorca), y
Miquel Àngel Guerrero, director de l'oficina tècnica de
l'associació.
Responsables de la Junta de Govern del COPIB es varen reunir el passat 26 de maig amb la
vicepresidenta de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (FAPA Mallorca), Cristina
Conti, i amb el director de l'oficina tècnica de l'associació, Miguel Ángel Guerrero, per a tractar
diferents aspectes relacionats amb els resultats de l'enquesta a famílies sobre semipresencialitat,
realitzada per la federació.
En concret, en representació del COPIB hi varen assistir el degà, Javier Torres, la vocal de l'àrea de
Psicologia Educativa, Marta Huertas, i el membre de la Junta de Govern Joan Antoni Sancho.
En la reunió, que va tenir lloc a la seu del Col·legi, el degà, Javier Torres, va explicar als responsables
de FAPA que després de les diferents reunions mantingudes amb el director de l'Institut per a la
Convivència i l'Èxit Escolar (CONVIVÈXIT), Jaume Font, el Col·legi va tenir coneixement de la
preocupació de l'entitat pels resultats de l'enquesta a famílies sobre semipresencialitat realitzada
durant el primer trimestre de l'any i es va valorar la importància d'elaborar propostes per a oferir
suport professional als pares i mares en aquelles qüestions que puguin resultar més conflictives.
Sobre aquest tema, els representants de FAPA varen avançar que la nova enquesta elaborada durant
el segon trimestre entre les famílies confirma els resultats obtinguts en el primer estudi, amb ítems
que preocupen com l'estat d'ànim que afecta actualment un nombre important d'alumnes. Conti va
assenyalar que aquests resultats seran analitzats per la UIB i es faran públics amb l'objectiu d'elaborar
propostes d'actuació que s'elevaran a la Conselleria d’Educació i Formació Professional, per a la seva
posada marxa.
Tots els assistents varen coincidir que la situació d'excepcionalitat que ha suposat aquest curs
acadèmic ha obligat l'Administració a prioritzar qüestions bàsiques com mantenir els centres oberts,
impedint realitzar un seguiment de la situació de les famílies i de l'alumnat.
Des del COPIB es va oferir suport i col·laboració a FAPA per a realitzar activitats d'assessorament i
formatives dirigides a les famílies, així com per a avalar i donar suport a les propostes que l'entitat
pugui traslladar a la Conselleria per a millorar l'estat emocional de l'alumnat, detectar i prevenir
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conductes de risc, entre d’altres, ja sigui amb activitats formatives dirigides al professorat, als
departaments d'Orientació o altres.
En aquest sentit, Torres va detallar que en l'àmbit de col·laboració amb la Conselleria d’Educació, el
COPIB ja ha realitzat accions formatives dirigides al personal docent sobre acompanyament de
l'alumnat en la gestió de processos emocionals complexos, que han tengut un gran acolliment tant per
part dels responsables de la Conselleria, dels psicòlegs i les psicòlogues que varen impartir les diferents
formacions i especialment del professorat, que va valorar la importància dels temes abordats (violència
de gènere en adolescents; gestió del dol a l'escola; autolesions en l'alumnat; addiccions a les TIC; i
acolliment de l'alumnat LGTBI).

El COPIB ASSISTEIX A LA PRESENTACIÓ DEL FULL DE RUTA DEL GOVERN PER A DOTAR D'UN
CARÀCTER MÉS SOCIAL A L’ACTUAL LLEI DEL JOC
31 de maig 2021.
Tema: Presentació per part del Govern a les entitats que
integren la Mesa Social del Joc els eixos que s’han marcat
per dotar l’actual Llei del Joc d’un caràcter més social i
proteccionista.
Assisteixen: Chema Piñero, vocal de Psicologia de les
Addiccions; Jesús Jurado, secretari autonòmic de Sectors
Productius i Memòria Democràtica, Miguel Piñol, director
general de Comerç, i representants dels agents
representats a la Mesa Social del Joc.
El vocal de Psicologia de les Addiccions en la Junta de Govern del COPIB, José María Piñero, va assistir
el passat 31 de maig a la reunió convocada pel Govern de les Illes Balears per a presentar a les entitats
socials que integren la Mesa Social del Joc el full de ruta que s'ha marcat per a dotar d'un caràcter més
social l'actual Llei del joc i replanificar el sector.
La reunió, presencial i telemàtica, va estar presidida pel secretari autonòmic de Sectors Productius i
Memòria Democràtica, Jesús Jurado, i el director general de Comerç, Miguel Piñol. Al costat del
representant del COPIB, hi varen participar també Mercedes del Pozo, presidenta d'UNICEF Comitè
Balears; Anna Moilanen, defensora de la ciutadania de l'Ajuntament de Palma; Miquel Àngel Guerrero,
director de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Mallorca (FAPA); Joan Forteza,
president de la Federació d'Associacions de Veïns; Eusèbia Rayó, defensora de la ciutadania de
Marratxí; Isabel Maria Morey, del Pla d'addiccions i drogodependències de les Illes Balears (PADIB);
Susana Martínez, de Projecte Home; i Antònia Miralles i Júlia Monge de l'Associació Juguesca.
Els representants del Govern varen informar les persones assistents sobre les principals mesures que
preveu introduir el text legislatiu. Entre d’altres, s'aprovarà una distància mínima de 500 metres lineals
entre els establiments de jocs i apostes i els centres educatius d'ensenyament obligatori, formació
professional, universitària, centres de rehabilitació i hospitals, així com qualsevol altre centre d'ús
freqüent de menors, com ludoteques o parcs infantils.
Així mateix, l'esborrany preveu la restricció de la publicitat de joc
en els espais públics, incloses façanes, així com la restricció del
nombre de noves llicències i el
control d'edat per a accedir a màquines instal·lades en
establiments d'hostaleria. També es contempla la inclusió d'un
nou quadre sancionador i el reforç en el control d'homologació
de màquines d'elements sexistes, racistes o ofensius.
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El vocal de Psicologia d'Addiccions del COPIB, José María Piñero, considera fonamental que la nova Llei
restringeixi la visibilitat i l'accés a aquesta mena d'establiments, especialment quan estam parlant de
menors que és un dels col·lectius que ha de ser més protegit en aquesta normativa. Així mateix,
destaca que la normativa ha de recollir que el joc en algunes ocasions i en algunes persones pot
comportar una addicció. “Sempre pensam que les addiccions estan relacionades amb el consum
d'alcohol i drogues i no és així. El joc pot tenir unes conseqüències molt negatives en la vida de les
persones i per això creiem necessari que d'alguna forma la normativa ho contempli”.
Cal destacar que les Illes Balears és el tercer territori nacional que compta amb més establiments de
joc per a cada milió d'habitants. Actualment existeixen 148 sales de joc, 5.000 màquines d'atzar i al
voltant de 500 persones inscrites en el registre d'autoprohibits per a entrar en sales de jocs i apostes.
Els estudis indiquen que el 30% de les addiccions al joc s'inicien essent menors d'edat.

EL COPIB PARTICIPA EN LES REUNIONS DE L’ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LA
PSICOLOGIA DEL COP
Dia: 7 i 21 de maig, i 4 de juny 2021.
Tema: Posar en comú accions que s’han dut a terme
als distints COP’s relacionades amb la introducció de
les noves tecnologies
Assisteixen: Joan Antoni Sancho, membre de la Junta
del COPIB, Rodolfo Ramos Álvarez, coordinador de
l’Àrea al COP, i responsables de la matèria als distints
col·legis professionals.
L'àrea de Noves Tecnologies aplicades a la Psicologia (NNTT) del Consell General de Psicologia
d'Espanya (COP) ha celebrat diverses reunions, els dies 7 i 21 de maig i el 4 de juny, amb l'objectiu de
compartir les experiències desenvolupades des dels diferents col·legis professionals per a afavorir la
seva modernització i la dels/de les col·legiats/es incorporant les noves tecnologies en els seus
processos, comunicacions, serveis i programes de formació.
El coordinador de l'Àrea, Rodolfo Ramos Álvarez, va dirigir les reunions, que es varen desenvolupar a
través de videoconferència i que varen comptar amb la participació dels responsables de la matèria de
tots els COP. En representació del COPIB hi va participar Joan Antoni Sancho, que va moderar la
primera sessió i va intervenir en les posteriors per a explicar l'experiència d'implantació de la Biblioteca
Digital del COPIB i el procés de digitalització d'expedients col·legials que s'està realitzant.
En la seva intervenció sobre la Biblioteca Digital, Sancho va referir amb detall tots els passos que han
estat necessaris fins a implantar el servei gratuït per als col·legiats/des, des que es va contactar amb
l'empresa que gestiona la plataforma, inclosa la formació necessària que han hagut de rebre els/les
treballadors/es del Col·legi per a gestionar el seu ús, així com qüestions tècniques i la manera d'accés
habilitat a través de la web del COPIB.
Així mateix, el membre de la Junta de Govern va donar a conèixer les característiques específiques del
fons bibliogràfic digital (amb més de 1.500 títols en aquests moments) i va destacar els avantatges que
la incorporació d'aquest recurs ha suposat per als/a les col·legiats/des, que poden disposar
simultàniament de fins a cinc llibres en préstec, accedir a col·leccions amb temàtiques específiques
(carrusels dinàmics, lectures recomanades, títols classificats per àmbit i temàtica, entre d’altres),
recomanacions de títols, en funció de les cerques i últimes consultes realitzades; i la comoditat de
poder gestionar l'acte del préstec, renovacions, consulta d'historial de préstec, lectura de notificacions
d'avís, gestió de dispositius associats, etcètera.
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En la seva segona intervenció, el representant del COPIB va
explicar el procés de digitalització d'expedients col·legials,
abordant la temporalització i les característiques més
significatives de totes les fases: des de l'estudi inicial realitzat
al novembre de 2020, el propi procés de digitalització de
3.200 expedients, l'adaptació del mòdul de gestió que
gestiona la base de dades dels/de les col·legiats/des, fins a
arribar al moment actual, amb l'eliminació total de paper en
les altes dels nous col·legiats/des.
Entre els avantatges d'aquest procés, Sancho va apuntar la facilitat d'accés a la informació del personal
administratiu (consulta, modificació, adjuntar nova documentació, etcètera); la reducció de l'ús de
paper en benefici del medi ambient i la seguretat en la custòdia de la documentació amb el perill que
representava la custòdia en paper en cas d'incendis, inundacions o robatoris.
A més del representant del COPIB, en les diferents reunions varen intervenir responsables dels COP
d'Àlaba, Aragó, CV València, Castella i Lleó, Navarra, Bizkaia, Catalunya, Melilla, Castella la Manxa,
Andalusia occidental, La Rioja i Tenerife. Tots ells varen abordar qüestions relacionades principalment
amb la telepsicologia, la formació en línia, biblioteques digitals, així com temes de gestió col·legial,
teleassistència durant el confinament, seguretat en processos d'assistència i detecció del radicalisme
religiós, xarxes socials i comunicació, gestió col·legial, aplicacions, entre d’altres.
La valoració final de les tres sessions va ser summament positiva. Totes les persones participants varen
coincidir que compartir les experiències i dificultats, permet adquirir idees i coneixements per a
dinamitzar i avançar en els respectius COP, en la millora de la gestió i ús de les noves tecnologies i que
la seva aplicació suposi un benefici per als/a les col·legiats/des i la ciutadania en general.

El COPIB PARTICIPA EN LA SESSIÓ PLENÀRIA DE L'OBSERVATORI DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA
DE MALLORCA
Dia: 4 de juny 2021.
Tema: Sessió informativa per informar als membres sobre l’activació del Pla de l’Atenció als drets de
la Infància i l’Adolescència a Mallorca i accions associades.
Assisteixen: Marta Huertas, vocal de Psicologia Educativa del COPIB, Javier de Juan, conseller de Drets
Socials i president de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS), i representants de la resta
d’entitats que formen part de l’Observatori.
La vocal de Psicologia Educativa del COPIB, Marta Huertas,
va participar el divendres 4 de juny a la segona sessió
plenària de l'Observatori de la Infància i l'Adolescència de
Mallorca. Durant la reunió, el conseller de Drets Socials i
president de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials
(IMAS), Javier de Juan, va informar de l'activació del Pla de
l'atenció i els drets de la Infància i l'Adolescència de
Mallorca.
L'Observatori va donar el divendres la primera passa per a l'elaboració del Pla de l'atenció i els drets
de la Infància i l'Adolescència de Mallorca (Padiam) amb l’engegada d'un diagnòstic que permeti tenir
una visió del col·lectiu i identificar les necessitats reals per a marcar les línies d'actuació i fer propostes
d'intervenció i actuació.
A més, durant la sessió, es varen constituir dos grups de treball: un, sobre infància, adolescència i
mitjans de comunicació i, un altre, sobre perspectiva de gènere i participació infantil. “Partint del
principi que els nins i adolescents són membres actius de la societat i subjectes de drets que han de
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garantir-se, és necessari promoure projectes i polítiques públiques que propiciïn la seva participació
en la societat”, va assenyalar Javier de Juan.
Cal recordar que l'Observatori de la Infància i l'Adolescència de Mallorca és un òrgan col·legiat,
consultiu i assessor dependent de l’IMAS els objectius del qual són contribuir al foment i respecte dels
drets dels menors, dur a terme recerques i estudis per a conèixer l'estat de la població infantil i
adolescent de Mallorca i proposar polítiques socials encaminades a millorar els diferents àmbits que
afecten aquest col·lectiu. Amb això se cerca ampliar el coneixement sobre les necessitats de la infància
de Mallorca, especialment la que es troba en una situació de risc de fracàs evolutiu, per a defensar els
seus drets mitjançant el treball conjunt de tècnics especialistes, administracions públiques, organismes
i entitats del sector.

EL COPIB PARTICIPA EN UNA NOVA REUNIÓ DE SEGUIMENT DEL GRUP D'ESTUDIS DE PROSTITUCIÓ
DE LES ILLES BALEARS
Dia: 28 de maig 2021.
Tema: Reunió mensual de seguiment.
Assisteixen: Ana Maria Madrid, vocal de Psicologia d’Igualtat i Gènere i vicesecretària i representants
de les entitats que integren el GEPIB.
La vocal de Psicologia d'Igualtat i Gènere del COPIB, Ana María Madrid, va assistir el passat 28 de maig
a la reunió mensual de seguiment que celebra el Grup d’Estudis de Prostitució a les Illes Balears
(GEPIB), amb l'objectiu d'avançar en els diferents estudis i projectes que impulsa per a protegir i assistir
a les víctimes de prostitució, tràfic de blanques i explotació sexual en la comunitat autònoma.
La sessió va arrencar amb una valoració positiva per part de totes les entitats sobre la repercussió
mediàtica obtinguda amb la proposta elaborada pel Grup en matèria d'Educació Afectiva i Sexual (EAS)
presentada a la fi de maig en el COPIB. Totes les persones participants varen coincidir en la necessitat
de fer un nou pas i reunir-se amb la Conselleria d'Educació per a traslladar personalment el document
i estudiar les possibilitats d'avançar en aquest terreny.
En un altre ordre de qüestions, es va traslladar als representants del GEPIB l'últim document elaborat
en relació a la futura Llei de Tràfic d’Essers Humans de les Illes Balears, que encara no ha començat la
seva redacció i no compta amb els informes preceptius per la qual cosa s'estima que la seva aprovació
no arribarà abans d'un any.
Així mateix, es va informar de la reunió de municipis abolicionistes convocada pel Ministeri d'Igualtat,
on es va informar del Pla integral de Tràfic de Blanques i de la primera macro enquesta sobre
prostitució en els quals es treballa actualment. Des del Ministeri també es va traslladar la intenció de
dur a terme un Pla Nacional d'Inserció Laboral. Tots els projectes es plantegen des d'una visió
abolicionista.
Per altra banda, des de l’IB Dona es va informar de les dues línies de subvencions que ha llançat per a
realitzar estudis relatius a prostitució i tràfic de blanques.
a) La línia de subvencions per a taules municipals ha rebut sol·licituds de 25 municipis per a
contractar una tècnica. Les taules de violències masclistes estan incloent temes de prostitució
i tràfic de blanques i alguns ajuntaments van més enllà i estan creant taules específiques de
tràfic i prostitució com Sant Lluís, Eivissa i Calvià.
b) Respecte a la línia de subvencions per a estudis de violències masclistes, que també inclou
temes relatius a prostitució i tràfic de blanques, Calvià ja ha presentat un tema relacionat amb
el tràfic. Es comenta la necessitat que els estudis que es duguin a terme es puguin extrapolar
a un àmbit més ampli com l'autonòmic
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En el torn de suggeriments es va traslladar un document sobre les aportacions del GEPIB a la Llei d'Oci
que va tancar la data d'al·legacions el primer de juny.

EL COPIB I EL CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN AVANTE ESTUDIEN COL·LABORAR PER A LIDERAR
UN PROJECTE D'ATENCIÓ A FAMILIARS CUIDADORS A MALLORCA
Dia: 1 i 14 de juny 2021.
Tema: Presa de contacte amb els responsables del centre de dia per a persones majors AVANTE
Assisteixen: Teresa Jáudenes, vocal de Psicologia de l’Envelliment del COPIB, i directora del centre
Regina Frau.
La vocal de Psicologia d'Envelliment del COPIB, Teresa Jáudenes, ha mantingut aquest mes de juny
dues reunions amb Regina Frau, directora i fundadora del centre de dia per a gent gran Avante, amb
l'objectiu de conèixer a fons el projecte del centre assistencial privat de Palma i establir les bases d'una
col·laboració per a liderar conjuntament un projecte d'atenció a cuidadors a Mallorca.
Durant les dues trobades, mantingudes a la seu del Col·legi i en
el propi centre, la responsable d’Avante va exposar a la
representant del Col·legi la necessitat de suport psicològic
professional que han detectat en els familiars cuidadors dels
seus pacients. Entre els problemes més importants que els
afecten, la responsable del centre va destacar que una gran
majoria no se senten ni secundats ni escoltats per la societat
ni per les institucions. En general, senten que és el seu deure
cuidar del seu familiar, encara que per a això oblidin i deixin de
costat la seva parcel·la personal de vida com amistats, oci i fins
i tot el treball.
Malgrat comptar amb el suport d'un recurs com és un centre de dia, el cuidador no el percep com a
suficient pel fet que no té un suport terapèutic que l'ajudi a gestionar la situació, la qual cosa dona
com a resultat que en moltes ocasions les famílies es decantin per l'ingrés en una residència quan
l'usuari continua sent perfil de centre de dia. Això seria beneficiós per a totes dues parts ja que
romandria un temps més conservant el vincle llar-família. En opinió de la responsable d’Avante,
aquesta decisió precipitada podria evitar-se amb la teràpia adequada per al cuidador.
Altres aspectes que afecten els familiars cuidadors són la síndrome burnout, al qual s'associen
patologies tant físiques com psicològiques que solen acabar tractant-se mitjançant presa de medicació
i amb nombroses visites als centres de salut. Per això i a fi d'evitar una sobrecàrrega en la sanitat
pública, les teràpies dirigides podrien evitar moltes de les citades consultes derivades d'aquest
esgotament.
Regina Frau va assenyalar que des del centre recomanen als familiars que cerquin ajuda a un/a
psicòleg/oga col·legiat/da perquè pugui ajudar-los a gestionar la seva situació, però el cost d'aquest
professional de manera particular suposa un important cost setmanal-mensual que moltes famílies no
poden assumir i que podria abaratir-se en forma de grups terapèutics de suport.
A més, sobre la base de l'específica situació dels familiars, els qui no poden deixar tot sol al seu familiar
malalt moltes hores, decideixen finalment no acudir a cap teràpia. Per aquest motiu, durant les
sessions grupals hauria de tenir-se en compte aquest punt fonamental, coordinant la cura d'aquestes
persones majors en una sala adjacent per a la tranquil·litat del cuidador.
En la trobada, Jáudenes i Frau varen analitzar els estudis i grups de suport terapèutic existents per a
cuidadors en altres comunitats autònomes amb bons resultats i varen coincidir en la importància de
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col·laborar en la cerca d'alternatives per a oferir l'ajuda psicològica que els cuidadors necessiten amb
objectiu d'intentar cobrir la present necessitat i intentar alentir la institucionalització de les persones
majors en una residència degut solament a l'esgotament del cuidador.
Així mateix, es va plantejar la possibilitat d’estudiar altres programes d’atenció als familiars cuidadors,
com ara la formació específica que ofereix la Fundació Pasqual Maragall.

El COPIB PARTICIPA EN UNA NOVA REUNIÓ DE SEGUIMENT DEL GRUP D’ESTUDIS DE LA PROSTITUCIÓ
A LES ILLES
Dia: 02 de juliol 2021.
Tema: Reunió informativa sobre l’estat en el qual es troben les activitats que impulsa el Grup.
Assisteixen: Ana Maria Madrid, vocal de Psicologia d’Igualtat i Gènere del COPIB i sotssecretària de la
Junta, i membres de les entitats representades al GEPIB.
La vocal de Psicologia d'Igualtat i Gènere i sotssecretària de la Junta de Govern del Col·legi, Ana María
Madrid, va assistir el passat divendres 2 de juliol a la reunió mensual del Grup d’Estudis de la Prostitució
a les Illes Balears (GEPIB), que no tornarà a convocar als seus integrants fins a setembre.
La reunió va tenir un caràcter principalment informatiu sobre l'estat en el qual es troben les diferents
activitats que impulsa el GEPIB, com la proposta de formació judicial que està tancant i que inclouria
també formació sobre la nova llei de protecció integral a la infància i adolescència enfront de la
violència.
Així mateix, es varen plantejar nous projectes com la possibilitat de realitzar un seminari de treball
sobre “Prostitució deslocalitzada: propostes de treball a partir de la cerca de processos d'ocultació”,
que podria dur-se a terme al setembre.
En la trobada també es va decidir sol·licitar una reunió amb la Conselleria d’Afers Socials amb l'objectiu
de millorar el sistema d'ajudes RESOGA en condicions especials, que entitats com Casal Petit, Creu Roja
i Metges del Món, entre d’altres, ajuden a sol·licitar a les dones que atenen.
Finalment, es va traslladar a les persones assistents informació sobre les taules de coordinació
territorials i sobre l'organització de les V Jornades sobre prostitució de Calvià, previstes per a el mes
vinent novembre, on es considera la participació de professionals com Noemi Pereda, professora de
Psicologia i experta en victimització i dones joves en situació de victimització extrema.

EL COPIB ES REUNEIX AMB LA DIRECTORA DE PERSONAL DOCENT PER A DEFENSAR L'EXEMPCIÓ DEL
MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
Dia: 05 de juliol 2021.
Tema: Excepció del Màster de Formació del Professorat.
Assisteixen: Marta Huertas, vocal de Psicologia Educativa del COPIB, i Rafaela Sánchez Benítez,
directora general de Personal Docent.
La vocal de Psicologia Educativa del COPIB, Marta Huertas, es va reunir el dilluns 5 de juliol amb la
directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez Benítez, per a conèixer els motius pels quals la
Conselleria d'Educació no està acceptant els certificats emesos per diferents universitats perquè
professionals de la Psicologia puguin aconseguir l'excepció del Màster de Formació del Professorat. En
la trobada també va ser present Manel Garcías Tudurí, cap del Departament de Personal Docent.
Durant la reunió, Marta Huertas va informar la responsable de Personal Docent que, tal com recull la
normativa, els/les professionals de la Psicologia titulats amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009,
l'itinerari del qual inclogui la formació pedagògica i didàctica exigida per la Llei orgànica 2/2006, de 3
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de maig, d'Educació, han de ser considerats exempts del Títol de Màster en presentar un certificat
acreditatiu i quedar habilitats per a l'exercici de les professions regulades pel Màster de professor/a
de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials.

Així mateix, la vocal de la Junta de Govern del COPIB
va explicar a Sánchez Benítez com altres comunitats
autònomes de l'Estat ja han establert aquesta
exempció, ja que la no aplicació vulnera la Llei i
contravé el principi d'Igualtat de la Constitució.
La directora de Personal Docent es va mostrar
cordial i receptiva amb les explicacions de Huertas i va emplaçar a la representant del COPIB a remetre
un escrit que recollís tota l’explicació, perquè la Conselleria pugui analitzar totes les dades i oferir una
resposta.

EL COPIB ASSISTEIX A LA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA 2020 DE LA JUNTA PROVINCIAL DE BALEARS
DE L’AECC
Dia: 08 de juliol 2021.
Tema: Presentació memòria AECC i acomiadament de Javier
Cortés.
Assisteixen: María José Martínez Muleiro, vicedegana del
COPIB.
María José Martínez Muleiro, vicedegana del COPIB, va
assistir el passat dijous 8 de juliol en representació del
Col·legi a l'acte convocat per la Junta Provincial de Balears
de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), per a
donar a conèixer l'Informe Anual 2020 de l'entitat.
El president de l'associació, Javier Cortés, va ser l'encarregat de referir les dades més rellevants
recollides en la memòria, destacant l'atenció oferta pels seus equips de psicologia i treball social a
1.537 persones malaltes de càncer -i a les seves famílies- en 3.772 sessions, gran part mitjançant nous
canals digitals. Així mateix, en 2020 l'entitat va repartir més de 300 ajudes amb un cost total de 64.309
euros.
En el seu discurs, el president de l’AECC a Balears va recordar que el càncer és el principal problema
sociosanitari del món i la segona causa de mort a nivell mundial, amb una projecció de creixement de
nous casos de més del 30%, per a 2030.
Actualment, al nostre país, un de cada dos homes i una de cada tres dones seran diagnosticats de
càncer al llarg de la seva vida. L'impacte del càncer no sols s'ha d'entendre des de la perspectiva de
salut física, sinó també de salut emocional, així com des de la perspectiva econòmica i social.
La Memòria 2020 de l’AECC Balears mostra aquestes perspectives i en ella es veu el gran impacte que
ha suposat la pandèmia de la COVID-19 per als pacients de càncer i les seves famílies.
Acompanyat per la gerent de l'entitat, Ana Belén Velasco, i el tresorer Miguel Ángel Mulet, Cortés va
anunciar en la reunió que deixa la presidència, després de cinc anys d'extraordinària labor al capdavant
de la institució, durant els quals no sols ha aconseguit créixer en nombre de voluntaris, sinó que ha
convertit a Balears en la comunitat autònoma amb més nombre d'associats.
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EL COPIB PARTICIPA EN LA REUNIÓ DE LA DIVISIÓ DE PSICOLOGIA DEL TREBALL I ORGANITZACIONS
Dia: 11 de juliol 2021.
Tema: Situació actual de l’acreditació e Psicòleg/oga especialista en
RH Europsy
Assisteixen: Lourdes Barros, vocal de Psicologia del Treball i
Organitzacions del COPIB, responsables de l’àrea d’altres COP’s i José
María Peiró, catedràtic emèrit de la Universitat de València i
representant del COP en EAWOP.
La vocal de Psicologia del Treball i organitzacions i membre de la
Junta de Govern
COPIB, Lourdes Barros, va participar en la reunió de la Divisió de Psicologia del Treball, Organitzacions
i Recursos Humans (PTORH) celebrada el passat 11 de juny via Zoom.
Un dels temes que va centrar l'interès de gran part de la reunió va ser la situació actual de l'acreditació
de Psicòleg/oga especialista en RH Europsy, comptant amb la intervenció de José María Peiró,
catedràtic emèrit de la Universitat de València i representant del COP en EAWOP.
En relació a les accions futures sobre com promoure aquesta acreditació, es varen realitzar diferents
propostes per part de les persones assistents. D'altra banda, cada COP va compartir les accions que
estan realitzant, generant així un espai de col·laboració i intercanvi d'experiències i enfortint sinergies
entre ells.

RESPONSABLES DEL COPIB I DE L'OBSERVATORI DEL PACIENT ES REUNEIXEN PER A ESTABLIR LÍNIES
D'ACTUACIÓ QUE MILLOREN L'ATENCIÓ ASSISTENCIAL A L'ÀREA PERINATAL
Dia: 11 de setembre 2021.
Tema: Presa de contacte amb els responsables de l’Observatori
per identificar possibles línies d’actuació, com ara dins l’ària
perinatal.
Assisteixen: Javier Torres, degà COPIB; María José Martínez
Muleiro, vicedegana; Rosa Elena Duro Robles, Sotsdirectora
d'Humanització, Atenció a l’Usuari i Formació del Servei de Salut;
Joana Maria Prieto Vall, coordinadora assistencial
d’Humanització i Atenció a l’Usuari del Servei de Salut; i Joaquim
García de Castrillón Ramal, tècnic d'implantació de programes de
l’Oficina de Salut Mental de les Illes Balears.
El degà del COPIB, Javier Torres, i la vicedegana de Col·legi, María José Martínez Muleiro, es van reunir
el passat divendres 11 de setembre amb responsables de l’Observatori del Pacient, per establir
sinergies i identificar línies d'actuació entre el Col·legi i l'administració que puguin servir per millorar
l’atenció que ofereix el sistema de salut a la ciutadania. En representació de l’organisme dependent de
la Conselleria de Salut de Govern de les Illes Balears, van assistir Rosa Elena Duro Robles, Sotsdirectora
d'Humanització, Atenció a l’Usuari i Formació del Servei de Salut; Joana Maria Prieto Vall, coordinadora
assistencial d’Humanització i Atenció a l’Usuari del Servei de Salut; i Joaquim García de Castrillón
Ramal, tècnic d'implantació de programes de l’Oficina de Salut Mental de les Illes Balears.
Un dels temes fonamentals que van centrar la reunió celebrada a la seu de la Conselleria de Salut va
ser l’atenció en l’àrea perinatal. Els responsables de l’Observatori es van mostrar sensibles amb
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l’impacte en la salut mental que pot suposar la pèrdua gestacional i perinatal a les mares, pares,
familiars i fins i tot en el personal sanitari que atén la família en el moment de la pèrdua.
Atès que el COPIB compta amb un Grup de Treball de Psicologia Perinatal, la sotsdirectora de
Humanització va assenyalar la conveniència de posar en contacte a la coordinadora del Grup de Treball
del COPIB amb la persona responsable de l’àrea a l’Hospital Son Llàtzer, per intercanviar informació i
estudiar accions a desenvolupar, com programes d’atenció a les famílies i de formació per acompanyar
en el dol després de la pèrdua d’un nadó intraúter, en el part o als pocs dies de néixer.
Totes les persones assistents van coincidir que la pèrdua gestacional i perinatal és un tema que no està
prou atès i que afavorir la creació de protocols d'atenció i suport psicològic a les famílies que perden
el seu nadó en aquestes circumstàncies ajudaria a millorar l'assistència, prevenint problemes de la seva
salut mental.

El COPIB PARTICIPA EN LA REUNIÓ DE SEGUIMENT DEL GRUP D’ESTUDIS DE LA PROSTITUCIÓ A LES
ILLES
Dia: 01 d’octubre 2021.
Tema: Reunió informativa sobre l’estat en el qual es troben les activitats
que impulsa el Grup.
Assisteixen: Ana Maria Madrid, vocal de Psicologia d’Igualtat i Gènere del
COPIB i sotssecretària de la Junta, i membres de les entitats representades
al GEPIB.
La vocal de Psicologia d'Igualtat i Gènere i sotssecretària de la Junta de Govern del Col·legi, Ana María
Madrid, va assistir el passat divendres 1 d'octubre a la reunió mensual del Grup d’Estudis de la
Prostitució a les Illes Balears (GEPIB).
La reunió va tenir un caràcter principalment informatiu sobre l'estat en el qual es troben les diferents
activitats que impulsa el GEPIB, com el curs d'Experta de la UIB, que inaugurarà Ana de Miguel el 14
d'octubre, i l'organització de les V Jornades sobre prostitució de Calvià per a visibilitzar situacions de
vulnerabilitat, els dies 4 i 5 de novembre.
Els assistents també varen analitzar alternatives de formació reconeguda per a arribar a la judicatura,
a través de l’EBAP, així com propostes per a organitzar debats, conferències i xerrades a barriades de
Palma i diferents municipis per a informar sobre els diferents estudis realitzats pel GEPIB i dur a terme
una labor de sensibilització.

EL COPIB ASSISTEIX A LA JORNADA ORGANITZADA POR 3 SALUT MENTAL PER A REIVINDICAR UNA
CULTURA DE LA SALUT MENTAL
Dia: 08 d’octubre 2021.
Tema: Acte per commemorar el Dia Mundial de la
Salut Mental
Assisteixen: Maria José Martínez, Vicedegana; i
Toni Riera, vocal de Psicologia Clínica.
Responsables de la Junta de Govern del COPIB
varen assistir el passat divendres 8 d'octubre a la
jornada de caràcter festiu i artístic promoguda per
3 Salut Mental, amb l'objectiu de reivindicar una
cultura de la salut mental i commemorar els 25 anys de treball en aquest àmbit de les entitats que
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formen l'organització. L'esdeveniment, que va tenir lloc a la Fundació Miró Mallorca, va reunir més de
400 persones, que varen poder participar en els diferents tallers organitzats per les entitats (teatre,
pintura poesia, dansa, ioga, malabars, etcètera) i visitar el centre.
Entre altres personalitats, la jornada va comptar amb la presència de la consellera de Salut, Patricia
Gómez; el president de l’IMAS, Javier de Juan; el director general d'Atenció a la Dependència del
Govern, Gregori Molina; el coordinador autonòmic de Salut Mental, Oriol Lafau; el director general de
Benestar Social de l’Ajuntament de Palma, Joan Antoni Salas; la directora general de Cultura i
Comunitat de Cort, Tina Codina; el batle d’Inca, Virgili Moreno; i el director de la Fundació Miró
Mallorca, Francisco Copado. En representació del COPIB, hi varen assistir la vicedegana, María José
Martínez, i el vocal de Psicologia Clínica, Toni Riera.
3 Salut Mental és l'aliança de les associacions Gira-Sol, Estel de Llevant i la Fundació Es Garrover, tres
entitats socials amb un paper vital des de fa vint-i-cinc anys en l'atenció a persones que conviuen amb
un trastorn de salut mental a Mallorca. En 2020 varen participar en els seus programes i serveis 946
persones amb un equip de 188 professionals i 45 persones voluntàries.

EL COPIB ASSISTEIX AL LLIURAMENT D’INSÍGNIES DEL COL·LEGI OFICIAL DE METGES (COMIB)
Dia: 22 d’octubre 2021.
Tema: Acte institucional de lliurament d’insígnies del
COMIB
Assisteix en representació del COPIB: Maria José
Martínez, Vicedegana del COPIB.
La vicedegana del COPIB, María José Martínez Muleiro, va
assistir en representació del Col·legi a l'acte de lliurament
d'insígnies d'or i plata del Col·legi Oficial de Metges de les
Illes Balears (COMIB), corresponents a les promocions de 2020 i 2021. La cerimònia celebrada el passat
divendres 22 d'octubre, coincidint amb el Dia de la Professió Mèdica, va tenir lloc a la Finca Son Mir i
va comptar amb la presència de la consellera de Salut, Patrícia Gómez; la regidor de Sanitat i Turisme
de Palma, Elena Navarro; i la vicepresidenta de l'Organització Mèdica Col·legial, la doctora Manuela
García Romero, que va realitzar davant els assistents una defensa del professionalisme mèdic i va
advocar per la reconstrucció de l'actual Sistema Nacional de Salut.
Durant l'acte, que va començar amb un minut de silenci en memòria de les víctimes de la covid, la
institució col·legial va lliurar 28 insígnies d'or als col·legiats de Mallorca que han complert 50 anys de
col·legiació i 136 insígnies de plata, que corresponen als que han arribat als 25 anys.
El president del COMIB, el doctor José Manuel Valverde, va felicitar els col·legiats que varen rebre les
insígnies, de les quals va dir “són una manera de reconèixer els valors dels professionals sanitaris”,
valors que “són la millor eina per a retornar a la societat la confiança dipositada en nosaltres”.

EL COPIB PARTICIPA A LA REUNIÓ DE TREBALL SOBRE LA LLEI DE L'AVORTAMENT AMB LA DIRECTORA
DE L'INSTITUT DE LES DONES
Dia: 28 d’octubre 2021.
Tema: Reunió tècnica per analitzar i fer aportacions al projecte de Llei de l’Avortament.
Assisteixen: Javier Torres, degà del COPIB; Maria José Martínez, vicedegana; Ana Maria Madrid, vocal
de Psicologia d’Igualtat i Gènere i sotssecretària de la Junta; María Antonia Morillas, directora de
l’Institut de les Dones del Ministeri d’Igualtat, així como representants del Govern de les Illes i d’altres
responsables d’entitats i associacions de dones de les Illes.
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Responsables del COPIB varen participar el passat dijous 28
d'octubre a la reunió tècnica convocada per la Conselleria de
Presidència i Funció Pública del Govern balear, per a analitzar
el projecte de Llei de l'Avortament que modificarà l'actual
legislació 2/2010 i que preveu aprovar-se aquesta legislatura
després d'un procés participatiu.
La jornada de treball va estar presidida per la directora de
l'Institut de les Dones del Ministeri d'Igualtat, María Antonia
Morillas, que va visitar les Illes per a conèixer la gestió de la
interrupció voluntària de l'embaràs i recollir aportacions per
a modificar la norma, que vol garantir una llei integral de salut sexual i reproductiva on l'avortament
es normalitzi i es presti, tal com correspon (com un dret), en la sanitat pública.
La reunió, que va tenir lloc a la seu de la Conselleria, va comptar també amb l'assistència de la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido; la directora de l'Institut Balear
de la Dona, Maria Durán; personal tècnic de gestió de l'avortament i responsables d'associacions de
dones de les Illes. En representació del COPIB varen participar el degà, Javier Torres, la vicedegana,
María José Martínez, i la vocal de Psicologia d'Igualtat i Gènere i sotssecretària de la Junta de Govern
del Col·legi, Ana María Madrid.
Entre les principals qüestions que es varen tractar en la sessió destaquen matèries que recull la norma
com l'estratègia de salut sexual i reproductiva, l'objecció de consciència, el reconeixement de la
violència obstètrica com una forma de violència institucional i autoritzar l'avortament en dones de de
16 i 17 anys perquè no hagin de sol·licitar consentiment matern-patern o del/de la tutor/a.
Així mateix, en el text es treballa per a prioritzar l'educació sexual, l'accés universal a l'anticoncepció,
la salut menstrual i l'atenció ginecològica universal i de qualitat, amb l'objectiu d'aconseguir una llei
integral de salut sexual i reproductiva. El principal propòsit és garantir l'obligatorietat de l'educació
sexual en totes les etapes, com la millor eina per a incentivar bons tractes i garantir una salut sexual i
reproductiva basada en la capacitat de decisió de les dones, el plaer i l'erradicació de tots els
estereotips i estigmes que donen peu a les violències. Per a això es fa imprescindible que formi part
del currículum bàsic d'educació primària i secundària.
En la roda d'aportacions, els/les responsables del COPIB varen deixar clara la necessitat de garantir
l'acompanyament psicològic a les dones que passen per un procés d'Interrupció Voluntària d'Embaràs
(IVE), que han sofert violència obstètrica o que transiten una depressió postpart o un dol perinatal.
També es va incidir en la necessitat de parar esment a les dones amb especial vulnerabilitat (diversitat
funcional, migrants, dones en situació de prostitució, amb addiccions i amb problemes de salut mental,
entre d’altres). Finalment, varen assenyalar la necessitat d'incorporar la professional de la psicologia
en els serveis de salut d'Atenció Primària.
Cal recordar que les Illes Balears són la comunitat on més avortaments es fan en la sanitat pública. En
2020 es varen realitzar a Balears 2.880 avortaments, la majoria dels quals varen ser en la franja d'entre
25 i 34 anys. El 63,3% d'aquests es varen fer en centres de titularitat pública i un 36,7 en centres privats.
A més, les illes són la comunitat autònoma on més avortaments es varen fer en la sanitat pública el
2020, seguits de Cantàbria i Catalunya. En l'altre extrem se situen comunitats com Múrcia, Madrid o
Andalusia, on tots els avortaments es fan en clíniques privades.

EL COPIB PARTICIPA EN LA REUNIÓ MENSUAL DE SEGUIMENT DEL GEPIB
Dia: 29 d’octubre 2021.
Tema: Reunió Mensual de seguiment.
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Assisteixen: Ana Maria Madrid, vocal d’Igualtat i Gènere i Sotssecretària de la Junta del COPIB,
responsables del GEPIB i representants de les institucions i entitats que formen part del grup d’estudis.
La vocal de Psicologia d'Igualtat i Gènere i sotssecretària de la Junta de Govern del COPIB, Ana María
Madrid, va participar el passat 29 d'octubre en la reunió mensual de seguiment del Grup d'Estudi de
Prostitució de les Illes Balears (GEPIB), del qual en forma part el Col·legi.
Entre les qüestions més importants que es varen tractar durant l’esdeveniment, les persones assistents
varen analitzar l'estat en el qual es troben els diferents projectes que promou directament el GEPIB o
els seus membres, com les Jornades sobre IBDona Coeducació, previstes per als dies 10 i 11 de
desembre, que organitzen conjuntament l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (Convivèxit) i
l'Ajuntament de Calvià.
Aquestes jornades estan dirigides principalment a docents i famílies, encara que estan obertes a tot
professional que vulgui participar. El dia 10 s'abordarà la problemàtica de les violències masclistes i
com les viu la joventut, mentre que el dia 11 de desembre la jornada se centrarà en abordar les
violències sexuals a través de la coeducació i l'educació afectivosexual.
Les sessions podran seguir-se presencialment, en el Casal de Peguera, o en línia, via streaming. Els/les
participants podran acreditar la formació.
Altres temes que es varen debatre, varen ser la possibilitat d'organitzar xerrades sobre pornografia en
instituts, així com elaborar material didàctic dirigit a l'alumnat i al professorat, de cara al pròxim any
2022.

EL COPIB PARTICIPA EN LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT
DE PALMA
Dia: 10 de novembre 2021.
Tema: Reunió per analitzar les accions i els projectes més
rellevants impulsats per l’Ària de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Palma durant el període 2020-2021.
Assisteixen: Joan Antoni Sancho, vocal de la Junta del
COPIB, Antoni Noguera, regidor de Cultura i Benestar
Social, Antoni Noguera Ortega, i per la coordinadora
general de Benestar Social, Catalina Maria Trobat, i
representants d’entitats i associacions que formen part del
Consell Municipal de Serveis Socials.
La reunió, que es va desenvolupar a l'auditori de la Fundació Miró Mallorca, va estar presidida pel
regidor de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera Ortega, i per la coordinadora general de Benestar
Social, Catalina Maria Trobat Sbert. En representació del COPIB hi va assistir Joan Antoni Sancho,
membre de la Junta de Govern.
Antoni Noguera va obrir la sessió reflexionant sobre la situació excepcional que es continua vivint a
causa de la pandèmia, per a oferir després un resum de la xifra d'expedients tramitats des de 2020 fins
a la data de la sessió, relatius al Centre Municipal de Serveis socials, a l'Equip de Primera Atenció de
Serveis Socials (EPASS) i a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC). Així mateix, Noguera va referir dades
sobre les ajudes econòmiques que s'han concedit durant aquest temps, per a cobrir necessitats
bàsiques de la ciutadania, com a alimentació, habitatge i beques per a la infància en risc d'exclusió
social.
En relació als projectes que es promouen des de l'àrea, es va analitzar l'estat en el qual es troba el
programa de reallotjament i integració social de la població gitana de Son Riera (Son Banya). S'ha
realitzat un cens dels seus habitants i els tècnics estudien quan podria realitzar-se la demolició dels
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blocs residencials que, en aquests moments, està condicionada a poder disposar d'uns 35 habitatges
per a reallotjar a les famílies.
Finalment, el Consell va acordar crear una comissió de recursos de la infància, amb l'objectiu de
realitzar un estudi de les inversions que realitzen les diferents institucions en aquesta matèria i quins
recursos li dediquen.
En finalitzar la sessió, Joan Antoni Sancho, vocal de la Junta del COPIB, es va sumar al missatge positiu
de reconeixement als responsables i tècnics de l'àrea de Benestar Social de Cort per la labor realitzada
durant la pandèmia.

EL COPIB PARTICIPA EN LA REUNIÓ ANUAL DE L'ÀREA DE PSICOLOGIA I IGUALTAT DE GÈNERE DEL
CONSELL GENERAL DE LA PSICOLOGIA
Dia: 20 de novembre 2021.
Tema: Reunió Anual Àrea Psicologia i Igualtat i Gènere
del COP.
Assisteix en representació del COPIB: Ana Maria
Madrid, vocal de Igualtat i Gènere i sotssecretària.
La vocal d'Igualtat i Gènere del COPIB, Ana María
Madrid, va assistir en representació del Col·legi a la
reunió anual de l'Àrea de Psicologia i Igualtat de Gènere
del Consell General de la Psicologia. La convocatòria,
celebrada el passat 20 de novembre, va tenir lloc en el
Col·legi de Psicologia de la Regió de Múrcia, coincidint
amb les XII Jornades Nacionals de Psicologia contra la Violència de Gènere.
La reunió va servir per a revisar els objectius d'àrea de cara al pròxim exercici, tant en l'àmbit nacional
com autonòmic. En concret, els eixos de treball que es prioritzaran són:
▪

apostar per la introducció de la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la Psicologia
(educativa, social, salut i justícia, coordinació de criança, etcètera).

▪

Visibilitzar l'àrea de psicologia de gènere en totes les institucions públiques possibles, segons
criteri de cada territori.

▪

Treballar de manera multidisciplinària i coordinada amb altres professions en els serveis
d'atenció a les violències masclistes, així com en matèria d'igualtat (advocacia, treball i
educació social).

▪

Sensibilitzar, protegir i prevenir, promovent la formació en perspectiva de gènere de les Juntes
dels diferents COP.

▪

Defensar una formació homologada.

▪

Reivindicar davant les administracions un major nombre de psicòlegs/ogues en atenció
primària, en justícia, en serveis socials i en els centres educatius, per a la prevenció de violència
de gènere en l’adolescència.

Durant la trobada es varen analitzar els articles acadèmics, informacions i dades que evidencien el
desigual impacte de gènere que existeix des de març de 2020, moment de l'inici de la pandèmia, i es
va realitzar un seguiment dels treballs que impulsen els grups de treball de l'àrea:
▪

En l'àrea de prevenció i coeducació, es proposa crear una guia pròpia de coeducació per a
professionals que reculli, entre altres qüestions, recursos i activitats.
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▪

En l'àrea d'intervenció i tractament, s'aclareix el procediment a seguir a partir de la modificació
de l'article 156 quant a la intervenció amb menors de dones víctimes de Violència de Gènere.

▪

En l'apartat de formació, s'està elaborant un qüestionari de perspectiva de gènere per a valorar
si el/la ponent utilitza la perspectiva de gènere.

▪

En l'àrea de recerca, es revisa l'enquesta que recull els serveis d'atenció a víctimes de violència
de gènere que es varen posar en marxa durant la pandèmia i que es va presentar el mes de
juliol passat en el Congrés.

▪

Visualització: es remarca la importància que cada col·legi tingui en el seu web un espai
informatiu d'Igualtat, com el que té el COPIB.

Un altre tema destacat que es va abordar en la reunió va ser el debat sobre l'acreditació de l'Àrea
d'Igualtat i Gènere. En aquest sentit, es va acordar elaborar un argumentari que avali la petició perquè
s'ofereixi aquesta acreditació.
Finalment, es varen revisar les activitats realitzades per cada COP durant l'últim any en l'àrea d'Igualtat
i Gènere.

EL COPIB PARTICIPA EN LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL SOBRE INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I
MITJANS DE COMUNICACIÓ DE MALLORCA
Dia: 25 de novembre 2021.
Tema: Reunió Grup de Treball sobre Infància,
adolescència i Mitjans de Comunicació depenent de
l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca
Assisteix en representació del COPIB: Marta Huertas,
vocal de Psicologia Educativa.
El Grup de Treball sobre infància, adolescència i mitjans
de comunicació, creat a l'empara de l'Observatori de la Infància i l'Adolescència de Mallorca, es va
reunir el passat 25 de novembre, per a establir els seus objectius de treball immediat.
La vocal de Psicologia Educativa, Marta Huertas, representa al COPIB en aquest grup, que té previst
reunir-se bimensualment al llarg d'un any per a desenvolupar un estudi sobre el tractament de la
informació relacionada amb l'explotació i comercialització sexual infantil i adolescent. L'objectiu és
garantir que no es vulneri els drets dels menors.
Durant la reunió, les persones assistents varen decidir que la mostra per a l'estudi que han de realitzar
serà la infància en general de l'illa de Mallorca i s'analitzarà el tractament d'aquesta informació
exclusivament en els mitjans escrits. Una empresa contractada a tals fins seleccionarà les notícies
diàries que apareguin en premsa en funció d'uns descriptors de llenguatge que el grup li faciliti per a
poder dur a terme un estudi sistematitzat dels retalls de premsa.
Així mateix, es va concretar que el marc teòric per a fonamentar el treball és la Llei 9/19, de l'atenció i
els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears, que en el seu article 47 fa referència als
mitjans de comunicació.

EL COPIB ASSISTEIX A L’ACTE DEL COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS EN HONOR A LA SEVA
PATRONA
Dia: 02 de desembre 2021.
Tema: Acte commemoratiu Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears
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Assisteix en representació del COPIB: María José Martínez, vicedegana.
La vicedegana del COPIB, María José Martínez Muleiro, va
assistir el passat dijous 2 de desembre a l'acte de lliurament
d'insígnies d'or que el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les
Illes concedeix anualment coincidint amb la festivitat de la
Immaculada Concepció, patrona del col·lectiu.
Durant l'acte, celebrat al Palau de Congressos de Palma, es
va fer lliurament de cinc insígnies d'or als col·legiats que
compleixen 50 anys de col·legiació, 12 per a farmacèutics
amb 25 anys de col·legiació i 21 cèdules de nova
col·legiació.
La cerimònia, que va comptar amb la participació del director general de Prestacions i Farmàcia,
Atanasio García, va servir per a realitzar el balanç anual del sector farmacèutic. En aquest sentit, el
president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, Antoni Real, va destacar el paper
imprescindible dels farmacèutics, en totes les seves disciplines, per a lluitar contra el coronavirus des
de l'inici de la pandèmia: des dels farmacèutics analistes fins als qui es dediquen a la distribució,
passant també pels farmacèutics comunitaris i els de salut pública.

1.6.- Incompatibilitats
En matèria d'incompatibilitats dels membres de la Junta de Govern, els Estatuts del COPIB, en el seu
article 46 (apartat F), s'estableix que el nomenament d'un membre de la Junta de Govern per a un
càrrec polític en alguna Administració Pública serà causa de cessament en la seva condició de membre
d'aquesta Junta.
Pel que respecta a possibles situacions de conflicte d'interessos dels membres de la Junta de Govern,
durant l'any 2021 no s'ha produït cap d'aquestes situacions.

2. COMISSIÓ DEONTOLÒGICA
DADES I RESUM DE L'ACTIVITAT REALITZADA PER LA COMISSIÓ DEONTOLÒGICA L'ANY 2021
Nombre de Denúncies Rebudes
L'any 2021 s'han donat entrada a un total de 13 denúncies dirigides a la Comissió Deontològica. Des
de l'inici de la Comissió Deontològica l'any 1993 hi ha hagut un total de 222 entrades de denúncies.

Nombre Total de casos instruïts

24

Nombre de Casos en procés d'instrucció a 31/12/2020

8

Nombre Total de casos instruïts i finalitzats

16

Propostes de Sanció

1

Proposta d'Arxivament
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14

Després d'Incoació exp.

0
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1
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Cas derivats a Junta

0

Instrucció de casos
En relació al nombre de casos instruïts durant l'any 2021, s'han instruït un total de 24 casos, dels quals
a data 31/12/2021, 8 estan en procés d'estudi o a l’espera de al·legacions per qualcuna de les parts i
16 han conclòs la instrucció.
Al 2021, del nombre total de casos instruïts i on la tramitació dels quals va finalitzar, el 87,5% de les
propostes de resolució realitzades per la Comissió Deontològica han estat Propostes d'Arxiu Directe,
una ha estat proposta d’arxivament per caducitat del procediment i un cas s’ha resolt amb una
proposta de sanció.
De les 14 propostes d'arxiu realitzades per la Comissió Deontològica, el 100% d'elles varen ser
proposades d’arxiu sense iniciar la obertura de expedient disciplinari.
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3. COMISSIÓ DE RECURSOS
Durant l’any 2021 la Comissió de Recursos ha tingut 6 reunions per estudiar
cinc casos.

4. VOCALIES
4.1. VOCALIA DE PSICOLOGIA I DE LA SALUT
La labor principal de l’any 2021, en la línia de l’any anterior, s’ha dirigit en quatre punts principals.
Degut a la pandèmia, algunes de les activitat propostes han hagut de cancel·lar-se i han aparegut noves
línies d’actuació:
1. La defensa i difusió de la inclusió de la figura del psicòleg clínic a Atenció Primària, mesura que
garantiria una millora de la qualitat assistencial seguint les recomanacions de les guies
clíniques.
2. La visualització i sensibilització del suïcidi com un problema de salut pública de primer ordre.
3. Defensa de la professió front a l’intrusisme.
INFORMACIÓ SOBRE REUNIONS:
▪

▪

Reunió amb els següents partits polítics per a reclamar més places de de formació PIR i la
incorporació de psicòlegs a atenció primària.
▪ PSIB-PSOE
▪ Partit Popular
▪ El Pi
▪ Ciudadanos
▪ Unides Podem
▪ Vox
Participació en la reunió nacional de la Comissió Exercici
Privat, Intrusisme i Defensa de la Professió.

▪

Participació en la reunió de vocals Representants de l'Àrea de Psicologia Clínica i de la Salut de
Juntes de Govern de Col·legis Autonòmics.

▪

Reunió amb Oriol Lafau (coordinador de Salut mental) i Mar Sureda (Gerència d’Atenció
Primària de Mallorca) per al seguiment de la incorporació de psicòlegs clínics a atenció
primària.

▪

Reunió amb Associació ÀSIA per a impulsar projecte d'acompanyament psicològic a associats.

INFORMACIÓ SOBRE ACTIVITATS GRATUÏTES:
▪

Col·laboració en l'organització de la jornada sobre psicologia clínica en Atenció Primària.

▪

Elaboració de notes de premsa en relació a temes d’interès i/o d’actualitat relacionats amb la
Psicologia Clínica i Sanitària i atenció als mitjans de comunicació.

▪

Petició de incorporació de manuals a la biblioteca del COPIB.
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▪

Contacte amb grups de recerca de la UIB perquè presentin les
seves línies de recerca.

▪

Presentació del projecte: “Risc suïcida i funcions executives en
el trastorn depressiu major: Projecte SUICOG”. Del grup de
recerca TRAMAP

4.2. VOCALIA PSICOLOGIA EDUCATIVA
ACTIVITATS REALITZADES:
▪

Participació en l’elaboració del Pla de formació 2021 del COPIB

▪

Coordinació de cursos en la plataforma Zoom de la Vocalia: “Addiccions a les TIC”.

▪

Atenció a les necessitats i propostes dels col·legiats/des, així com a totes aquelles
informacions i innovacions relacionades amb l’àmbit educatiu.

▪

Seguiment del Grup de Treball de Psicologia Educativa i coordinació de la redacció d'un article
per a l’Anuari d´Educació.

▪

Reunions institucionals:
1. Reunió amb la Conselleria d'Educació per a oferir assessorament i recursos en la
gestió del curs escolar als diferents membres de la comunitat educativa (docents,
famílies i alumnes) després del confinament per la situació sanitària motivada per la
covid.
2. Reunió amb la DG de Personal Docent i enviament de l'Informe sobre la viabilitat de
l'exempció de realitzar el Màster Universitari en Formació del Professorat
(especialitat Orientació educativa), a llicenciats/des en Psicologia que compleixin
determinats criteris.
3. Institut per a la Convivència i l´Èxit Escolar per a impartir per part de col·legiats/des
una sèrie de formacions als docents de la comunitat educativa.
4. Reunió amb FAPA Mallorca amb proposta de col·laboració per al curs 2021/2022.
5. Participació en l'Observatori d'Infància i Adolescència de Mallorca i d'un dels seus
Grups de Treball “Infància i Mitjans de comunicació”.

▪

Seguiment del Grup de Treball de Psicologia Educativa i la formació proporcionada pels seus
membres a la comunitat educativa.

▪

Proposta de dos articles per a la revista del COPIB “Enginy”:
▪

Proposta de protocol per al registre de Programes Psicoeducatius basats en l’evidència.
Jesús de la Fuente Arias i Manuel Mariano Vera

▪

La necessitat del Professional de la Psicologia Educativa en la LOMLOE. Shannon De
Jesús Argillier, Rosa Mª Garrigó Homar i Juana María Ribas Núñez

▪

Desenvolupament del Pla Actuació Estratègic de la Vocalia

▪

Aportacions a la web del COPIB i actualització de la documentació de la vocalia així com la seva
Biblioteca Digital.

▪

Requeriments dels mitjans de comunicació.

▪

SOAPS.
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4.3. VOCALIA DE PSICOLOGIA DEL TREBALL,
LES ORGANITZACIONS I ELS RECURSOS HUMANS
ACTIVITATS I REUNIONS:
▪

Participació en la Divisió de PTORH com a representant territorial de la Divisió (informació,
assessorament als membres de la Divisió del nostre Col·legi).

▪

Realització de la sessió clínica sobre metodologies àgils a l’àmbit dels RH.

▪

Realització de Reunions de la Vocalia.

▪

Assessorament a col·legiats/des sobre
qüestions relatives a l'àrea de PTORH.

▪

Seguiment del correcte ús de la borsa de
treball.

▪

Difusió de temàtiques vinculades a PTORH
entre els mitjans de comunicació.

4.4. VOCALIA DE PSICOLOGIA D’INTERVENCIÓ SOCIAL
OBJECTIUS:
▪

S'ha afavorit i desenvolupat que tots els/les col·legiats/des que
treballen en l’àrea de la intervenció social tenguin present la
vocalia i, per tant, el Col·legi, com un organisme útil i a la seva
disposició, afavorint una relació més àgil i fructífera.

▪

Establir i mantenir una comunicació fluida amb els nostres
companys i companyes de les vocalies amb les quals compartim
àrees de treball com són Igualtat i Gènere, Envelliment, Addiccions
i Clínica i de la salut.

▪

Continuar oferint suport i assistència a la població general arran de
la situació de confinament i pandèmia

▪

Col·laborar amb totes les institucions i administracions públiques de la Comunitat Autònoma i
del territori insular.

ACTIVITATS:
▪

Coordinació amb el grup de treball pertanyent a la nostra vocalia. Acolliment dels nous integrants
del grup de treball en la reunió que va tenir lloc el 14 de juny en línia i posteriorment en el grup de
treball d'aquest.

▪

Recordatori de l'Acreditació en Intervenció Social així com dels seus terminis de convocatòria
ordinària i extraordinària.

▪

Assistència a la reunió del pal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma a l’Auditori de la
Fundació Miró Mallorca que va tenir lloc dia 15 d’abril de 2021. El 19 de maig també s'assisteix a
la sessió ordinària per videoconferència.
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▪

Coordinació amb el degà i la vocalia d'Envelliment per a desenvolupar el Servei d'assessorament
psicològic telefònic a gent gran que viu en solitud durant el confinament i el retorn a la normalitat.

▪

Coordinació amb el degà i la vocal d'Igualtat i Gènere per a coordinar el Programa de formació en
sensibilització, conscienciació i erradicació de la violència contra les dones desfavorides en risc
d'exclusió social dirigit a professionals i personal voluntari subvencionat per l'Institut Balear de la
Dona.

4.5. VOCALIA DE PSICOLOGIA JURÍDICA
ACTIVITATS:
Reunions diverses amb diferents institucions sobre els temes relacionats amb l'expansió i consolidació
de la psicologia jurídica, tant en aspectes de la professió com de la seva pròpia formació.
TORN DE PERITS:
▪

Revisió de les últimes incorporacions en la llista de perits dels col·legiats/des.

COL·LABORACIONS:
▪

Amb la Coordinadora Estatal de Psicologia Jurídica de Madrid.

COORDINACIÓ:
▪

Curs en línia: “Trauma i TEPT: avaluació i
intervenció en context clínic i forense i la seva
relació amb la violència” Docent: Eva María
Jiménez

▪

Sessió en línia: “Conceptualització i tractament
pacients LGTBIQA+” Docent: Vicente Alcántara

▪

Cinefòrum: “Psicologia jurídica”.

▪

Presentació del llibre: “Manual de Psicología Forense” Autora: María del Rocío Gómez.

▪

Presentació llibre: : “Manual para la comprensión y el tratamiento psicológico integral de los
efectos de la violencia de género en las mujeres”. Autora: Yoana Fernández

INFORMACIONS:
▪

Informacions sobre temes de la Divisió de l’Àrea
de Psicologia Jurídica.

▪

Assessorament als col·legiats que fan feina dins
l’àrea de la psicologia jurídica.

▪

Assessorament i informació dels col·legiats de
l’àrea de psicologia jurídica a través del SOAP

▪

Traslladar informació referida a congressos,
jornades, cursos... activitat formativa vinculada a la vocalia jurídica mitjançant el web del
COPIB, així com documents que estiguin vinculats amb la vocalia.
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4.6. VOCALIA DE TRÀNSIT I SEGURETAT
▪

Des de la vocalia de Trànsit i Seguretat s'ha
estat en tot moment en contacte amb els
professionals de la Psicologia que així ho han
sol·licitat, tant aquells que volien iniciar la seva
labor professional en aquest àmbit, com els que
ja exerceixen la seva labor en el món del Trànsit
i la Seguretat, resolent dubtes, contactes i tot
allò que els pogués sorgir.

▪

S'ha col·laborat amb els mitjans de comunicació
que ho han sol·licitat.

▪

Consolidació de la Divisió del Trànsit i la Seguretat.

▪

Reunió amb els col·legiats/des en l'àmbit de la Psicologia del Trànsit i la Seguretat, reunió que a
partir d'ara es realitzarà de manera periòdica.

4.7. VOCALIA DE PSICOLOGIA DE LES ADDICCIONS
▪

Participació a l'Observatori Online (OJO), el 2021 només es va
convocar en una ocasió.

▪

Organització sessió clínica “Trauma i Addiccions”.

▪

Diferents compareixences a mitjans de comunicació, ràdio i premsa
escrita: bàsicament s'ha posat esment a les addiccions
comportamentals i sobre els efectes de la pandèmia COVID a
l'ús/abús de diferents drogues.

▪

Actualització documentació d'interès a la web.

4.8. VOCALIA DE PSICOLOGIA DE L’ESPORT I
L’ACTIVITAT FÍSICA
Durant aquest any 2021, on les conseqüències del la pandèmia del COVID-19 encara han condicionat
de manera significativa el nostre dia a dia, des de la vocalia de la psicologia de l’activitat física y de
l’esport hem mantingut la intenció de visibilitzar la figura del psicòleg de l’esport i donar a conèixer a
diferents sectors de la ciutadania, altres professionals i institucions públiques les nostres capacitats i
funcions a dins l’àrea esportiva.
Cal destacar que durant l’any s’han dut a terme accions com:

▪

Proporcionar als col·legiats/des informació relacionada amb aquesta àrea de treball
(cursos, seminaris, congressos...). Periòdicament, s’ha anat publicant en els butlletins
tots aquells cursos, seminaris i congressos d’interès significatiu.
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▪

Establir i gestionar aquelles demandes que puguin sorgir i que són
remeses al COPIB. També s’han atès demandes relacionades
alhora d’optar algun tipus de postgraus i màsters relacionats en
l’àrea, en funció a les seves necessitats o interessos.

▪

Establir actuacions encaminades a la consolidació i
reconeixement d'aquesta àrea entre les institucions publiques,
d’àmbit local i estatal, relacionades amb l’àmbit esportiu. Per la
qual cosa, s’ha informat a les diferents institucions públiques de la CA, que tenen relació amb
l’àmbit esportiu, de l’existència d'aquest perfil professional així com recomanar, en cas d’haver
de comptar amb el mateix, que aquests professionals comptin amb la corresponent
acreditació.

▪

Gestionar qualsevol de les demandes que des de diferents
àmbits siguin remeses al COPIB, en relació́ amb aquesta àrea de
treball (participació en premsa, ràdio i televisió). Durant l’any,
hem participat en tots aquells mitjans de comunicació en què
ens han sol·licitat, i hem exposat la nostra posició en nom del
COPIB sobre els temes que ens han demanat.

4.9. VOCALIA D’IGUALTAT I GÈNERE
L’any 2021 la Vocalia d’Igualtat i Gènere ha realitzat totes les seves activitats en modalitat en línia tret
de la reunió anual de l’Àrea de Psicologia i Igualtat de Gènere del Consell General de la Psicologia que
es dugué a terme en el mes de novembre presencialment a Múrcia.
Finalment, destacar que s’ha continuat amb el treball marcat en anys anteriors i s’han enfocat els
esforços en qüestions com ara:
▪

col·laborar amb les institucions, administracions i entitats socials per tal d’aportar la nostra visió
psicològica a fenòmens relacionats amb vulneració i manteniment de les desigualtats entre
homes i dones (cosificació, tràfic i prostitució, desigualtats per raó de sexe, gènere o orientació
sexual, tractament i intervenció amb víctimes de violència de gènere...),

▪

donar suport i visibilitat a diades relacionades amb la defensa dels
drets de nines i dones,

▪

fer difusió de llibres de la Biblioteca Digital del COPIB relacionats amb
Igualtat i Gènere, així com compartir materials, guies i recursos que
puguin resultar d’interès col·legial,

▪

conscienciar de la necessitat de seguir integrant la perspectiva de
gènere en tots els àmbits i pràctiques de la Psicologia (prevenció,
intervenció, investigació...),

▪

pensar com obrir noves vies de dinamització de la Vocalia i
participació amb els col·legiats/col·legiades i en promoure la
formació continuada per cobrir les necessitats formatives
detectades.
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INFORMACIÓ SOBRE REUNIONS:
▪

Grup de Treball de Psicologia i Igualtat de Gènere del
Consell General de la Psicologia
La vocal d’Igualtat i Gènere del COPIB, Ana María
Madrid Domenech, participà presencialment a Múrcia
a la reunió presencial duta a terme dia 20 de novembre
dins el marc de les XII Jornades Estatals de Psicologia
contra la Violència de Gènere i en la qual es realitzà un
seguiment als plans de feina establerts per cada eix
temàtic de l’Àrea. També s’establiren noves línies i
objectius a assolir amb el treball conjunt de totes les
persones representants d’Igualtat i Gènere dels COPS d’Espanya.

▪

Participació en línia a les activitats i reunions del (Grup d’Estudis sobre Prostitució de les Illes
Balears). S’han assistit a diferents reunions del GEPIB en les quals s’han intercanviat materials,
documentació i punts de vista amb les entitats que conformen el GEPIB per tal de seguir
enriquint les relacions amb el Grup de Treball i ampliar el coneixement relacionat amb la realitat
de la prostitució a les Illes Balears.

▪

Roda de premsa al COPIB del document “Posicionament conjunt del GEPIB sobre l’Educació
Afectiva i sexual”. El dia 24 de maig es du a terme a la seu del COPIB una convocatòria de premsa
en la qual hi participen representants del GEPIB tals com Sandra Sedano (cap de servei d’igualtat
de l’Ajuntament de Calvià, Lluís Ballester (professor emèrit de la UIB) i María José Martínez
(vicedegana COPIB en representació del Col·legi) per tal de donar a conèixer aquest document
als mitjans de comunicació.

▪

Acte de presentació de "L'impacte de la covid-19 a la
vida de les dones de Mallorca". El 13 de gener s’assistí a la
reunió convocada per la Direcció Insular d’Igualtat i Diversitat
del Consell de Mallorca en la qual es presentà aquest estudi,
del que posteriorment se’n va fer difusió a través del web del
COPIB.

▪

Acte de presentació de l’ “Eina per a la detecció i prevenció de
l’ESIA i de la Guia per a l’actuació davant casos d’ció sexual en
la infància i l’adolescència”, convocat per la Consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat i la consellera d’Afers
Socials i Esports a la que el COPIB fou convidat per haver
participat en la seva elaboració. La vocal d’Igualtat i Gènere,
acudí a l’acte programat per dia 12 de maig a través de la
plataforma Zoom.

▪

Revisió i seguiment del pla de lluita contra la tracta de dones i nines de les Illes Balears. S’han
assistit a una reunió convocada per Presidència i l’IBD al llarg de 2021.

▪

Reunió tècnica amb professionals de la salut i la directora de l’Instituto de las Mujeres, Sra. M.
Antonia Morillas. El dia 28 d’octubre es dugué a terme aquesta reunió en la qual hi participaren
presencialment en representació del COPIB, Javier Torres (degà), María José Martínez
(vicedegana) i en modalitat en línia a través de la plataforma Zoom, Ana María Madrid (vocal
d’Igualtat i Gènere). Durant la trobada es tractaren temàtiques com: La revisió de la legislació
en matèria d'avortament (necessitat d'autorització paterna o materna per menors de 16 a 18
anys i objecció de consciència), l'estratègia de prevenció i formació en salut sexual i reproductiva
i la violència obstètrica.
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CONVENIS DE COL·LABORACIÓ:
▪

Institut Balear de la Dona. Continua actiu el
conveni de col·laboració amb aquest organisme
amb el compromís de mantenir una relació
propera i d’intercanvi fluid d’informacions que
puguin resultar d’interès col·legial. A més, dins les
línies de subvencions que l’IBDona convocà
durant el 2021, se concedí al COPIB una partida
pressupostària per la presentació del “Programa
de Formació en sensibilització, conscienciació i
erradicació de la violència contra les dones desfavorides en risc d’exclusió social” que es
desenvolupà al llarg del segon semestre de 2021.
Per altra banda, el COPIB forma part de l’Observatori d’Igualtat del Govern balear a través de la
representant de la Vocalia d’Igualtat i Gènere (Ana María Madrid, col. B-1577), representació
renovada a finals de 2021.

▪

Associació Ben Amics: Durant el 2021 es manté contacte amb l’entitat bàsicament per compartir
informacions, guies i materials que puguin ser d’interès.

INFORMACIÓ SOBRE CURSOS I ACTIVITATS FORMATIVES REALITZADES:
Durant aquest any al COPIB, des de la Vocalia d’Igualtat
i Gènere es varen dur a terme les següents activitats
formatives i divulgatives en format en línia:
Pla de Formació 2021
▪

“Psicologia Afirmativa LGBQ+”. La ponent fou
Paula Alcaide (COPC 20.186) i es realitzà els dies
29 i 30 de gener.

▪

“Atenció psicològica i social en casos de violència
de gènere des d’una perspectiva intercultural”. La ponent fou Ilham El Mahdaoui Kaddouri (ML084) i es realitzà els dies 26 i 27 de març.

▪

Seminari web: “assetjament a víctimes de violència de gènere des de la perspectiva Psicològica”.
Realitzada per María Ocete (M-25419) el 25 de maig.

▪

“Atenció psicològica amb enfocament de gènere en dones víctimes de violència de gènere amb
drogodependències” realitzat per Raquel Herrezuelo (B-2765) el 7 d’octubre.

▪

Sessió clínica: “Coordinació de parentalitat: cas pràctic de violència de gènere”. Realitzada per
Estefanía Cano (B-01694) i Vanessa Albertí (B-01529) el 21 d’abril.

ALTRES ACTIVITATS REALITZADES:
▪

Reunions de Vocalia d’Igualtat i Gènere.
Es realitzà una reunió de Vocalia d’Igualtat i Gènere al mes d’abril en la qual es revisaren els
objectius de treball marcats establint-se alhora la possibilitat d’anar construint nous projectes.

▪

Difusió
▪

Difusió de formacions i activitats gratuïtes externes al COPIB relacionades amb matèria de
gènere i igualtat.
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▪

Gravació de clips de vídeo i posterior difusió a xarxes socials de l’entitat col·legial per tal de
visibilitzar i donar suport a diades específiques en que es promou la igualtat i l’erradicació
de pràctiques que suposin la vulneració dels drets de les dones i les nines.

▪

Difusió de llibres de la Biblioteca digital del COPIB relacionats amb matèria d’igualtat i
gènere.

▪

Publicació d’articles, manifests, posicionaments, documents d’interès i guies relacionades
amb l’àmbit d’igualtat i gènere, que han quedat dipositades en l'apartat de la Vocalia al web
com a documents d’interès a disposició de tots/tes els/les col·legiats/des.

▪

S’ha participat en els mitjans de comunicació local de Mallorca en diverses entrevistes i s'ha
aportat diferents comunicats relacionats amb temàtiques vinculades a l’àrea d’Igualtat i
Gènere.

4.10 VOCALIA D’INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES
OBJECTIUS:
▪

Coordinar el GIPEC IB112 per a la prestació del "Servei d'atenció Psicològica a persones en
situació d'emergència que es produeixin a les Illes Balears", a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, d'acord amb el contracte amb la Direcció General d'Emergències del Govern de
les Illes Balears.

▪

Coordinar el GIPEC IB - Grup d’intervenció Psicològica en Emergències i Catàstrofes del COPIB
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera quant a unificar criteris, revisió del servei,
actualització de recursos, resolució i presa de decisions i mantenir contacte permanent com a
servei únic, coherent i coordinat.

▪

Coordinar la Comissió de Treball formada per
membres del GIPEC IB amb la finalitat d'estudiar i
dinamitzar temes i àrees que reflecteixin la situació
actual de la Psicologia de les Emergències, Crisis i
Catàstrofes, definint objectius específics de treball.

▪

Elaborar documents, guies de recursos, guies
d'intervenció, normatives, reglaments... que donin
resposta a les necessitats del GIPEC IB.

▪

Donar compliment al Reglament de Règim Intern
del GIPEC quant a Altes, Baixes temporals i Baixes
definitives dels membres dels Grups d’intervenció Psicològica en Emergències i Catàstrofes
(GIPEC IB) a totes les Illes.

▪

Iniciar procés de selecció per a la incorporació de nous membres al GIPEC IB 112.

▪

Elaborar el calendari 2021 de reunions del GIPEC IB, GIPEC IB 112 i de la Comissió de Treball.

▪

Convocar i confeccionar les actes de les reunions del GIPEC IB 112 i GIPEC IB.

▪

Elaborar el Pla de Formació 2021 de la Vocalia d’Emergències.

▪

Mantenir actiu i actualitzat el BLOG del GIPEC IB al web del COPIB per a la promoció, informació
i difusió dels treballs, activitats, jornades, cursos, documents i iniciatives que es desenvolupin
dins l’àmbit de la Psicologia de les Emergències del COPIB.

▪

Mantenir actualitzada la informació de la Vocalia d’Emergències al web del COPIB.
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▪

Elaborar el pla de formació interna 2021 dirigida als membres integrants del GIPEC IB amb la
finalitat que els membres del Grup puguin preparar i impartir accions formatives amb durada
de dues hores sobre temes específics d’emergències i crisis, actuacions i estudis de casos,
sessions clíniques, aprofitant l’experiència acumulada, la formació individualitzada i els
recursos personals interns del Grup, constituint el grup de formadors.

▪

Promoure la formació continuada dels Grups d’intervenció Psicològica en Emergències del
COPIB.

▪

Funcionar com a grup de treball especialitzat en les emergències i catàstrofes.

▪

Continuar amb la prestació del Programa d’assistència psicològica a persones i a les seves
famílies directes que han patit una situació traumàtica a les Illes Balears, que es presta des del
2018, conegut com assistència psicològica post-emergències, amb la Direcció General de
Família i Menors de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

▪

Continuar amb els programes de intervenció psicològica per assistir i donar cobertura a les
necessitats emocionals que afectin a la salut mental de la ciutadania durant el confinament i
post confinament degut a l’emergència sanitària per la COVID-19: atenció telefònica a la
ciutadania.

▪

Informar als col·legiats/des mitjançant el web del COPIB (Vocalia d’intervenció en
Emergències) dels temes que es tracten a les reunions de la Àrea Estatal d’Emergències
del Consell General de Psicologia.

▪

Mantenir contactes amb l'Administració, institucions,
UIB i cossos de seguretat per tal de mantenir fluïdesa i
proximitat institucional.

▪

Participar a jornades, congressos i col·laboracions
formatives en l'àrea de les Emergències.

▪

Col·laborar amb els mitjans de comunicació (ràdio,
premsa, televisió i xarxes socials).

ACTIVITATS:
▪

Es treballà en l’elaboració del PLA DE FORMACIÓ 2021, oferint propostes temàtiques de
formació en intervenció psicològica en emergències, crisis i catàstrofes atenent la demanda de
formació continuada dels membres que pertanyen al GIPEC IB.

▪

Organització, coordinació de cursos, seminaris.., adaptar-los al format online – seminaris web,
així com difusió i participació a seminaris web d’emergències organitzats per altres institucions
(RIPE, CGCOPs...):
▪

27/01/2021:

“Maneig de situacions conflictives i pressió social en emergències:
col·lectius violents, minories ètniques, migrants i altres col·lectius
d’especial vulnerabilitat”.

▪

17/02/2021:

“Comunicació de males notícies”.

▪

11-12/03/2021: “Dol i aferrament”.

▪

15/03/2021:

“La salut mental en pandèmia i crisi”.

▪

16/04/2021:

“Protocol prevenció de la conducta suïcida”. Dirigit als membres
del GIPEC ib112.
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▪

27/04/2021:

“Intervenció psicològica en emergències i catàstrofes: avaluació i
seguiment”. Seminari web de RIPE.

▪

10/06/2021:

“El rol de las n.u. en la respuesta a desastres”. Seminari web de RIPE.

▪

25/06/2021:

“Prevenció del suïcidi i influència de les xarxes socials i internet
en adolescents”.

▪

13/10/2021:

“Sessió clínica d’emergències”.

▪

20/10/2021:

“Intervenció en crisi en dol perinatal”. Seminari web de RIPE.

▪

21-22/10/2021: Participació del GIPEC IB112 al curs “intervenció en temptativa
suïcida”, organitzat per l’observatori per a la prevenció de la conducta
suïcida.

▪

19/11/2021:

“La postvenció en la conducta suïcida, estratègies,
associacionisme”.

▪

27/11/2021:

“Intervenció psicològica en situacions de crisi i emergència”.
Formació interna dels membres del GIPEC ib112.

▪

02/12/2021:

“herramientas para la formación y evaluación de los profesionales
de la psicologia de emergencias”. – seminari web RIPE.

dol i

▪

Coordinació i seguiment del programa de intervenció psicològica per atendre les necessitats
emocionals, assessorament i primers auxilis a la ciutadania.

▪

Pròrroga del Conveni de col·laboració amb la Direcció General d’Emergències del Govern
Balear per a la prestació del:

▪

SERVEI TELEFÒNIC GRATUÏT PER A L’ASSISTÈNCIA POST-COVID A LA CIUTADANIA.
▪ Del 1 de gener al 30 d’abril de 2021 – Guàrdies les 24 hores tots els dies.
▪ Telèfon gratuït: 900 112 003

▪

Manteniment del BLOG del GIPEC IB al web del COPIB que defineix i dona difusió a l’existència
del GIPEC IB, facilita l'accés i consulta de documentació d’interès relacionada amb l’àmbit de
la Psicologia de les Emergències, i permet que els membres del GIPEC IB puguin consultar
documents i recursos útils i actuals en quant a intervenció psicològica en crisis i emergències.

▪

Convocar i celebrar les reunions mensuals del GIPEC IB112 per establir les guàrdies i tractar
ordre del dia.

▪

Convocar i celebrar les reunions bimensuals del GIPEC IB amb ordre del dia.

▪

Organitzar reunions informatives amb els nous membres del GIPEC IB 112 per tal de traslladar
el funcionament del Grup en quant a protocols d’intervenció, guàrdies, activacions,
desplaçaments, formació, honoraris...

▪

Mantenir actualitzat i revisat el document-manual que desenvolupa el procediment, defineix i
concreta accions, del Protocol d'Intervenció en Emergències i Catàstrofes del GIPEC IB,
definició dels distints escenaris d’intervenció amb la distribució dels membres del GIPEC IB i
possibles coordinadors.

▪

Vigilar el compliment del REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL GIPEC IB, normativa que regula
l'estructura i organització dels Grups d'Intervenció Psicològica en Emergències i Catàstrofes
del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (GIPEC IB). Igualment regula l’estructura i
l’organització dels Grups subjectes a la corresponent licitació per a PRESTACIÓ DE SUPORT
PSICOLÒGIC A PERSONES EN SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA A LES ILLES BALEARS establert amb el
Govern de les Illes Balears (GIPEC IB 112).
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▪

Elaboració de guies de recursos per afectats i víctimes, i estudi per a l'elaboració de guies
d’intervenció per als membres del GIPEC IB 112.

▪

Assistència a reunions amb la Conselleria d'Administracions Públiques-D. G. d’Emergències per
supervisar i coordinar el "Servei d'atenció Psicològica a persones en situació d’emergència que
es produeixin a les Illes Balears".

▪

Participació a les reunions de treball de l’Observatori per a la prevenció del Suïcidi per a
l’elaboració del Pla de Prevenció de la Conducta Suïcida.

▪

Participació a les reunions de coordinadors de l'Àrea Estatal d’Emergències del Consell General
de Psicologia.

▪

Participació a les reunions de seguiment i valoració de les accions empreses per fer front a la
pandèmia de la COVID-19, organitzades per la Direcció General d’Emergències amb totes les
institucions implicades.

▪

Participació a les reunions de la Comissió de Treball de RIPE (Red Iberoamericana Psicologia
Emergències).

▪

Participació amb els mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió i xarxes socials).

▪

Elaboració de tríptics per a continuar amb la difusió del GIPEC IB i enviar-los a entitats,
associacions, organismes, cossos de seguretat, centres de salut... i edició de videoclips per la
difusió a les xarxes socials.

4.11. VOCALIA DE PSICOLOGIA DE L'ENVELLIMENT
Actualment, la vocalia de Psicologia de l'Envelliment continua amb
una participació estable de nou psicòlegs/ogues col·legiats/des que
estan actualment treballant o formant-se dins l'àrea de
l'Envelliment.
Es recorda que la vocalia té una especial obertura i cridada a la
participació als nostres companys sèniors, tots els nostres
companys de professió jubilats o prejubilats.
La vocalia queda oberta durant tot l'any a noves incorporacions i per descomptat a qualsevol aportació,
suggeriment i iniciativa que pugui enriquir la labor del psicòleg en aquesta àrea de treball.
REUNIONS:
De gener a desembre de 2021, hem tengut contacte de vocalia i s'han fet seguiments del treball iniciat
via online.
ACTIVITAT VOCALIA:
Aquest any en la vocalia d'Envelliment del COPIB hem dirigit la nostra activitat fonamentalment a la
divulgació i coordinació amb altres col·legis nacionals
Així mateix s'ha anat informant de les iniciatives de formació continuada així com la INTERVENCIÓ EN
PARTICIPACIÓ EN MITJANS DE COMUNICACIÓ:
▪

21/06/21 participació PREMSA “SALUT I FORÇA: COPIB Defiende la importancia de trabajar en
la prevención de las situaciones de maltrato y desprotección de las personas mayores”.
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▪
▪
▪

28/10/21 Programa 5 Dies IB3 TV
09/12/21 Programa El Pla IB3 ràdio.
VÍDEOS D’INFORMACIÓ XARXES . Temes:
▪
▪

Conscienciació de l’assetjament i maltractaments a la gent gran
ALZHEIMER.

PARTICIPACIÓ EN CINEFÒRUM
organitzat per COPIB-Eivissa-Formentera. PSICOLOGIA DE
L’ENVELLIMENT Documental: Prevenir l’envelliment imaginari. 21/10/21
FORMACIÓ CONTINUADA. CURS EN LÍNIA COPIB:
▪

22/05/21. APORTACIONS DE LA MUSICOTERÀPIA EN LA REHABILITACIÓ NEUROPSICOLÒGICA.
Participació de 24 persones professionals de la psicologia

▪

12/06/21. DEMÈNCIA D'INICI PRECOÇ A través D'UN CAS CLÍNIC. Participació de 14 persones
professionals de la psicologia

▪

ABRIL 2021 Coordinació amb Ajuntament de Palma en Projecte per a atenció a les persones
majors en soledat, subvencionat per la Fundació La Caixa.

▪

MAIG 2021 , participació en programa de recerca VALORS I VIRTUTS DELS PADRINS QUE
CUIDEN DELS SEUS NETS COM A FACTORS PROTECTORS DE LA SALUT I EL BENESTAR
PSICOLÒGIC , liderat per universitat CEU San Pablo.

▪

JUNY 2021 PARTICIPACIÓ conjuntament amb FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL i CD AVANTE
en la creació de grups d'atenció a CUIDADORS i ELS SEUS FAMILIARS AFECTATS AMB LA
MALALTIA D'ALZHEIMER.

APORTACIÓ NOUS LLIBRES A LA BIBLIOTECA DIGITAL DEL COPIB .
▪

“Un Largo Viaje por la Vida”. Ramón Bayés.

▪

GUIA DE LA SEGG para los medios de comunicación sobre el tratamiento de la Información y la
imagen de las personas mayores y el envejecimiento ( 19/03/21)

PARTICIPACIÓ DE LA VOCALIA EN EL CONSELL GENERAL COP 28/04/2021
▪

Anàlisi i posada en comú de les conseqüències derivades per COVID -19 en envelliment.

▪

Anàlisi i posada en comú de les diferents activitats dutes a terme pels diferents col·legis
professionals en la seva comunitat per a fer front de COVID-19. Programa d'atenció telefònica
a Balears.

▪

Establir les dates significatives per a la realització d'activitats de sensibilització i fomentar la
informació sobre la psicologia de l'envelliment. Participació de la Vocalia d'envelliment de
COPIB en el manifest:
▪

DIA MUNDIAL de la presa de consciència de l'abús i el maltractament a la
vellesa , 15/06/21 .

▪

DIA MUNDIAL DE L'ALZHEIMER 21/09/21

▪

Establir temàtica i lloc per a realització de les pròximes Jornades nacionals d'Envelliment.
S'acorda que tot el programa girarà entorn de l'Atenció Centrada en la Persona.

▪

Les Jornades es realitzaran en línia i serà organitzada entre Tenerife, Galícia i Balears.
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PARTICIPACIÓ DE LA VOCALIA EN ALTRES ENTITATS RELACIONADES AMB LA GERONTOLOGIA:
▪

Participació activa en el grup de psicologia de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia
(SEGG).

▪

Participació activa en la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia (SBGG).

NOTA: Es pot ampliar informació al web COPIB, apartat vocalia d'Envelliment.

4.12. VOCALIA EIVISSA/FORMENTERA
Un any més, la Vocalia d'Eivissa i Formentera ha intentat ser un pont de connexió entre les Pitiüses i
Palma.
S'han realitzat diverses reunions amb psicòlegs/ogues, tant grupals com de forma individual, per
conversar sobre temes relacionats amb la nostra professió.
S'han intentat fer seminaris i cursos, en les quals en
diverses ocasions, per desgràcia, s'han hagut de
suspendre per falta d'inscrits als mateixos.
Durant tot l'any s'han assistit a diferents reunions
amb els ajuntaments i altres institucions per defensar
la posició del psicòleg en àrees tan importants de la
nostra societat.
A través dels mitjans de comunicació d'abast local, s'hi ha estat quan se'ns ha requerit o quan s'ha
considerat important la visió des del punt de vista psicològic en temes d'actualitat.

ACTIVITATS EN LES QUE HA PARTICIPAT LA VOCALIA:
▪

El 21 de gener, "V Cinefòrum on-line" amb la temàtica psicologia i esport. Es connecten 12
persones i es crea un debat molt personal i dinàmic entre tots.

▪

El 18 de febrer, "VI Cinefòrum on-line" amb els curts: "Dear Fear" i "El Circo de las Mariposas"
vinculat a la psicologia clínica i de la salut. S'hi connecten 20 persones col·legiats com no
col·legiats i es crea un debat molt interessant entre tots i bona participació entorn al concepte
"resiliència".

▪

El 18 de març, "VII Cinefòrum on-line" amb els curts: "Normal", "Todo saldrá bien, pingüino" i
"Júpiter i Mart" vinculat a la vocalia d'igualtat i gènere. Ens conectam 4 persones i es crea un
debat molt íntim i personal entre tots.

▪

El 21 de març, la vocal d'Eivissa i Formentera realitza un vídeo per a les xarxes socials del COPIB
per commemorar el Dia Mundial de la Síndrome de Down, visibilitzant les fortaleses i capacitats
d'aquest col·lectiu i donant importància al paper del psicòleg en el seu acompanyament vital.

▪

El 14 d'abril, presentació del seminari web "Assetjament i ciberassetjament escolars:
Conceptes i estratègies per a prevenir-los" a càrrec del Dr. en psicologia Santiago Resett, s'hi
connecten 39 persones i es una ponència molt amena i propera per part de tots.

▪

El 15 d'abril "VIII Cinefòrum on-line" amb fragments de la pel·lícula "El método" vinculada a la
vocalia de R.H. i del treball. Es connecten 6 persones i es crea un debat molt enriquidor
explicant experiències personals.
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▪

El 16 d'abril Reunió on-line dels Equips d'Emergències del 112 de les Illes amb Nicole Haber
per parlar del Protocol de Prevenció Suïcida. Ens connectem 28 persones i de les Pitiüses hi
assistim na Beatriz Hernández, Mª Ángeles Barrios, Ricardo Carrillo, Pere Serra, Paco Pérez i
Ana Pallás.

▪

El 17 d'abril entrevista amb Marta Torres del Diario de Ibiza per parlar sobre "El dia
Internacional dels petons" i el que ens ha influenciat psicològicament la distancia social per la
pandèmia.

▪

El 19 d'abril Reunió on-line Coordinadors membres GIPEC-112 de les diferents illes. Hi assistim
els 5 i coordinem el funcionament dels diferents equips.

▪

El 22 d'abril Reunió on-line per explicar el servei de Post emergències als membres del GIPEC112 de les illes. A Eivissa actualment qui gestiona aquest servei es la psicòloga Caterina.

▪

El 20 de Maig IX Cinefòrum on-line amb el curt "Psicópolis" vinculat a la Psicologia Social.
Tractem conceptes com la influència social, l'autosuggestió, els rumors, l'efecte pigmalion... Es
connecten 8 persones i tots hi intervenen de forma molt amena.

▪

El 26 d'agost reunió presencial dels membres del GIPEC-112 de l'illa d'Eivissa. S'expliquen les
intervencions personals que han fet cada membre. Es tanca el quadrant de guàrdies del proper
mes de setembre. S'informa d'una nova incorporació al mes d'octubre. S'informa de la
formació a Palma del 20 i 21 d'octubre gratuïta i amb les despeses pagades per els membres
del GIPEC -112 de la resta d'illes. Es demana algun voluntari que vulgui preparar una sessió
clínica d'un cas per al mes d'octubre.

▪

El 13 d'octubre "Sessió Clínica. Un suïcidi consumat. La seva família" a càrrec del professional
Paco Pérez membre del GIPEC-112 de Formentera. Exposa un cas que ell va viure i intervenir,
on explica experiències, estratègies d'actuació... Es connecten 20 persones de les diferents
illes.

▪

El 21 d'octubre, comencem nou cicle de Cinefòrum 2021-2022 "I Cinefòrum" xerrada TEDx
Madrid: Previniendo el envejecimiento Imaginario de la Dra. Paloma Navas. Ens acompanya el
fisioterapeuta Paco Garcia i la vocal del COPIB de l'Envelliment, Teresa Jaudenes. Es connecten
9 persones i es crea un debat molt participatiu.

▪

El 15 de novembre Reunió on-line Coordinadors membres GIPEC-112 de les diferents illes. Hi
assistim els 5 i coordinem el funcionament dels diferents equips.

▪

El 16 de novembre participació a la ràdio Ser d'Eivissa en col·laboració amb la psicòloga Minaya
Benavente on parlem i donem a conèixer el grup de Psicòlegs d'Emergència del 112.

▪

El 18 de novembre "II Cinefòrum" Dedicat a la vocalia de psicologia educativa, amb el
llargmetratge "En busca del Talento" dirigit i realitzat a Eivissa. Amb la col·laboració i
participació d'ACTEF (Associació d'Altes Capacitats d'Eivissa i Formentera). Es tot un èxit i es
connecten 18 participants, es crea un debat molt interessant amb professionals de les altes
capacitats.

▪

El 23 de novembre Reunió presencial del grup del GIPEC-112 de l'illa d'Eivissa. Hi assisteixen
Angèlica Barrios, Ricardo Carrillo, Irene Clapés, Sandra Borràs i Ana Pallàs. Amb la següent
ordre del dia: 1. Benvinguda a la nova integrant de l'equip Irene Clapés. 2. Informació general
Reunions de Coordinació. (Informa Ana Pallás coordinadora) 3. Presentació de casos atesos
durant les últimes intervencions. 4. Tancar el calendari de guàrdies del proper mes. 5.
Propostes de formació pel 2022 . 6. Torn obert de paraules.

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANUAL COPIB 2021

Pàgina 51

▪

El 11 de desembre Curs presencial a
Eivissa "Intervenció Psicològica en
situacions de Crisis i Emergències:
Presentació de casos i construcció des
de l'experiència." a càrrec de la
Psicòloga Angèlica Rodríguez. Hi
participen 12 col·legiats d'Eivissa i
Formentera, alguns membres dels
equips del GIPEC i altres psicòlegs
interessats en formar-hi part.

▪

El 16 de desembre "III Cinefòrum" dedicat a la vocalia d'addiccions. Amb fragments de la sèrie
"The Wire". Ens connectem 6 persones, amb la participació del vocal d'addiccions José María
Piñero i es fa un debat molt interessant.

4.13. VOCALIA DE MENORCA
INTRODUCCIÓ:
▪

Memòria corresponent a l'any 2021 relativa a les activitats realitzades durant el període
comprès de gener a desembre en la delegació de Menorca.

▪

Durant el període d'aquests dos últims anys totes les activitats presencials s'han reduït al
mínim necessari a causa de la pandèmia del la covid19 per la qual cosa l'objectiu principal per
a l'any 2022 serà la recuperació de totes les activitats que realitzaven en els anys anteriors a
la pandèmia.

▪

Un dels primers objectius és donar a conèixer als nous col·legiats tots els serveis que té el
COPIB, així com reactivar-ne alguns d'ells, com la biblioteca digital, els serveis en línia, l'accés
a la pàgina web, els programes i grups de treball etcètera amb la finalitat que puguin participar
i col·laborar en totes les activitats possibles.

▪

Es valora de forma molt positiva l'ús de les xarxes socials i l'accés dels col·legiats als mitjans
tecnològics que facilita, la informació, participació, formació i l’assistència a cursos, així com a
totes les activitats del COPIB (un dels objectius per a l'any vinent, és incrementar la participació
i aprofitament d'aquests mitjans) facilitant les reunions periòdiques dels col·legiats de
Menorca.
En els darrers anys s’havia produït una gran evolució amb l’acostament del COPIB als col·legiats
de Menorca i la consolidació dels diferents projectes adequant-los a les característiques i
particularitats que té la insularitat per als col·legiats de Menorca.
S'ha implementat totalment l'ús dels mitjans tecnològics, per la qual cosa els cursos, reunions,
comunicacions etcètera han estat més assequibles per a tots els col·legiats i ha facilitat l'accés
al COPIB.
Això ha fet que el COPIB estigui més a prop de tots, aconseguint una relació més ràpida i
directa.

▪

Se segueix mantenint l'estructura que s'ha anat implementant intentant ampliar-los i millorarlos en la mesura del possible tant a nivell de mitjans tecnològics com a presencials, valorantse molt positivament accions com:
- Servei d'Orientació al col·legiat
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- Borsa de treball
- Assessoria legal, fiscal i laboral
- Servei de Biblioteca
- Canal COPIB
- Cursos, conferències, xerrades etcètera,
a través d’streaming, Zoom...
- S'ha continuat amb la formació als col·legiats, (principalment a través de Zoom) tractant
d'aconseguir la major assistència possible, intentant que els col·legiats participin en les
propostes de formació.
- S'han realitzat reunions periòdiques, a traves de Zoom, tant amb la Junta, com amb el grup
d’emergències.
- S'ha tractat de conscienciar al col·legiat de la necessitat i la obligatorietat de la col·legiació.
- S'ha aconseguit una relació directa i continuada amb els col·legiats i encara que l'atenció
ha estat principalment telefònica, WhatsApp, o mails, a causa de la situació viscuda durant
pràcticament tot aquest període, ha estat propera, àgil i positiva.
- Es continua mantenint actiu el grup d'Intervenció en situacions d'emergències, havent
augmentat durant l'últim any les intervencions.
- S'ha consolidat el grup de treball de mindfulness en el que han aconseguit una gran
participació, incrementant el nombre dels seus integrants i el nombre de reunions.
-

S'ha continuat amb el Conveni signat l'any 2017 entre el COPIB i l'Associació Balear de
mindfulness, col·laborant i participant.

- S’ha continuat amb el grup del tractament del bullying.
- S’ha incrementant la atenció individuals amb col·legiats/des en el Servei d’Orientació.
REUNIONS:
▪

S’han realitzat reunions amb el grup d'emergències.

▪

Se reuneix amb assiduïtat el grup de mindfulness.

▪

S'han realitzat reunions amb alguns grups polítics.

▪

Reunions amb la consellera de Benestar Social.

CURSOS
▪

En aquest any quasi tots els cursos que s’han realitzat han sigut per Zoom, pel que s'ha
incrementat la possibilitat de formació tenint accés a totes les activitats del COPIB a través dels
mitjans tecnològics i plataformes que el Col·legi ha posat en marxa per a tots els col·legiats.

▪

Durant 2021 s’ha realitzat un únic curs de forma presencial en desembre: Intervenció
psicològica en situacions de crisis i emergències: presentació de casos i construcció des de
l’experiència.

ALTRES ACTIVITATS:
▪

Assistència als actes de representació del Col·legi.
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▪

Donar difusió als col·legiats de Menorca dels programes i comunicats realitzats pel COPIB així
com donar a conèixer qualsevol altra informació que sigui d’interès per als col·legiats.

▪

Atenció telefònica i en línia dels col·legiats donats d'alta durant aquest període.

▪

Atenció tant telefònica como per altres mitjans telemàtics als col·legiats de Menorca facilitant
la informació que sol·licitin sobre temes col·legials, cursos, col·legiació, programació, i
projectes que el COPIB engega dirigits a diferents col·lectius de la ciutadania, etc.

▪

Coordinació del grup d'emergències, assistint a les reunions per videotrucades o WhatsApp
amb la finalitat de realitzar la programació mensual, avaluació de les intervencions realitzades
i qualsevol altre tema que plantegin o sol·licitin els membres del grup del GIPEB.

▪

Assistència a las reunions del Pla d'Habitatge Social de Menorca.

▪

Assistència i participació en el Ple del Consell de Serveis Socials de Menorca.

▪

Assistència i participació en les reunions del Pla Insular de Suport a la Família

▪

Participar i col·laborar amb mitjans de comunicació realitzant entrevista telemàtica per a un
mitjà escrit.

▪

Assistència a la reunió del Comitè Extern d'Emergències de l'Aeroport de Menorca (CEE) en el
mes de desembre amb la finalitat de preparar el simulacre que es realitzarà el dia 14 d’aquest
mateix mes.

▪

Assistència i participació d'alguns integrants del grup d'Emergències en un simulacre
d'accident en l'Aeroport de Menorca, col·laborant amb personal de l'Aeroport, i tots els
col·lectius que poden participar en una situació real d'emergència d'aquestes característiques.

CONCLUSIONS:
La formació a Menorca segueix sent un dels objectius que s’intenten complir cada any, donada la
complexitat que això comporta, ja que cursos que es programen en moltes ocasions s'han d'anul·lar
per no arribar a un mínim de participants, encara que aquest últim període i a causa de la situació
creada no ha estat un problema principal, en realitzar la formació de manera en línia.
Com a conclusió general destacar les actuacions de millora amb els mitjans tecnològics (reunions, accés
a la biblioteca, sistema de comunicació a través de streaming, Zoom etc.) realitzades durant aquest
període i el bon funcionament del col·legi, manifestat per alguns col·legiats tant a nivell de Menorca
com del COPIB.
OBJECTIUS PLANTEJATS PER A 2022:
▪

Incrementar l’interès dels col·legiats de Menorca i la seva participació en els cursos de
formació, intentant conèixer els interessos i necessitats dels col·legiats.

▪

Incrementar les sessions clíniques de diferents temes proposats pels col·legiats.

▪

Donar difusió i potenciar la Biblioteca Digital.

▪

Programar reunions dels col·legiats amb la Junta o amb alguns membres del COPIB procurant
realitzar almenys dos a l'any (semestrals), ja sigui de manera presencial o per mitjans
telemàtics amb la finalitat d'informar del funcionament del COPIB, i de tots els temes que
tenguin interès per als col·legiats, i poder plantejar les necessitats dels col·legiats de Menorca.
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5. GRUPS DE TREBALL
5.1. GRUP DE TREBALL: PSICOLOGIA I COACHING
Durant l'any 2021 el grup ha continuat pendent i disponible amb els objectius
de difusió i consolidació del coaching psicològic al COPIB i a la nostra
Comunitat Autònoma.

REUNIONS DEL “GRUP DE PSICOLOGIA I COACHING” REALITZADES EL 2021:
Per qüestions associades a les circumstàncies dels membres habituals del
Grup de Treball, durant l'any 2021 no s'ha realitzat cap reunió.

ACTIVITATS REALITZADES PEL GRUP DE TREBALL DURANT EL 2021:
Durant l'any 2021 el grup de treball no va executar cap activitat concreta relacionada. No obstant això,
va estar a la disposició del COPIB i dels col·legiats en totes aquelles necessitats que van anar sorgint
(sol·licitud d'informació, propostes d'accions de formació, derivació de qüestions sobre coaching
psicològic dels col·legiats, etc.)

ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR
DURANT EL 2022:
Per a l'any 2022 els coordinadors del GT decideixen seguir estant
disponibles per a assistir a qualsevol reunió que fos convocada
per les persones coordinadores o a sol·licitud d'algun membre
habitual. Per tant, no s'estableix una periodicitat concreta per a
la convocatòria de les reunions com es va realitzar fins l’any 2019.
Per qüestions associades a la pandèmia i per a facilitar l'assistència dels seus membres, en el 2021 es
va acordar la possibilitat d'utilitzar eines de videoconferència com poden ser Zoom en els casos que hi
hagi convocatòria de reunió durant el 2022.

5.2. GRUP DE TREBALL: PSICOTERÀPIA EMDR
El Grup de Psicoteràpia EMDR es va crear al maig de l’any 2016, amb l’objectiu principal de convertirse en un espai de reunió des d'on poder discutir i compartir casos, protocols i material per a la pràctica
clínica entre els professionals de les Illes que treballen des d’aquest model. A mig-llarg termini pretén
ser un difusor de la Psicoteràpia EMDR en el món sanitari i en la societat en general, promovent la
docència i la formació entre els professionals de la psicologia que treballen a l’àmbit clínic i sanitari.

REUNIONS DEL GRUP “PSICOTERAPIA EMDR” REALITZADES EN 2021:
▪

1ª reunió: 13/01/2021

▪

3ª reunió: 10/03/2021

▪

2ª reunió: 10/02/2021.

▪

4ª reunió: 7/04/2021
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▪

5ª reunió: 12/05/2021

▪

8ª reunió: 13/10/2021

▪

6ª reunió: 16/06/2021

▪

9ª reunió: 10/11/2021

▪

7ª reunió: 15/09/2021.

ACTIVITATS REALITZADES PEL GRUP DE TREBALL DURANT EL 2021:
▪ Estudi de protocols aplicats.
▪ Discussió de casos.
▪ Actualització de bibliografia bàsica.

ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2022:
▪

Ser un espai de trobada entre els professionals per tal de garantir la qualitat assistencial quan
es treballa des del marc d'EMDR.

▪

Fomentar la formació dels professionals fent arribar a les Illes cursos amb docents de renom
dins el marc d’EMDR.

▪

Fomentar la difusió d’EMDR en els mitjans de Comunicació per tal d’afavorir el coneixement
d’aquesta psicoteràpia a la societat.

5.3. GRUP DE TREBALL: TERÀPIES DE TERCERA GENERACIÓ,
MINDFULNESS (MALLORCA)
ACTIVITATS:
Durant aquest any hem dut a terme les següents activitat: reunions de GT, sessions de pràctica de
mindfulness a través de la plataforma digital Zoom, projecte de tallers de introducció al mindfulness
per a persones en risc d’exclusió.
GENER:
12-01-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
17-01-2021: Reunió del grup de treball
19-01-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
25-01-2021 :Reunió Javier Torres, Maria del Diego i Carme Aguiló. Disseny del projecte.
26-01-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
FEBRER:
02-02-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
07-02-2021: Reunió del grup de treball
09-02-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
16-02-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
21-02-2021: Reunió del grup de treball
23-02-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
MARÇ:
02-03-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
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05-03-2021: Formació Nazareth Castellanos “Neurociencia de la meditación”
09-03-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
14-04-2021: Taller Associació Aspaym.
14-03-2021: Reunió del grup de treball
16-03-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
19-03-2021: Taller Cáritas Menorca
22-03-2021: Taller Estel de Llevant
22-03-2021: Taller Casal Petit
23-03-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
30-03-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
31-03-2021: Taller Associació Con Artritis Mallorca; Paciente activo IB
ABRIL:
06-04-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
07-04-2021: Taller Amadip Esment
08-04-2021: Taller Fundació es Garrover
26-04-2021: Taller Fundació es Garrover. Servei Família salut Mental
09-04-2021: Taller Deixalles Eivissa
10-04-2021: Reunió del grup de treball
13-04-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
13-04-2021: Taller Fundación Aldaba
14-04-2021: Taller Associació Aspaym.
14-04-2021: Taller Projecte home
20-04-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
26-04-2021: Taller Fundació es Garrover. Servei Família salut Mental
27-04-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
28-04-2021: Taller Associació Aspaym.
30-04-2021: Taller Fundació Ires. Venus sense canon
MAIG:
03-05-2021: Taller Associació Abdem.
04-05-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
10-05-2021: Taller Associació Abdem.
11-05-2021: Reunió del grup de treball
11-05-2021: Taller Fundació Ires. Servei d’Atenció Homes(SAIVG)
16-05-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
17-05-2021: Taller Fundació es Garrover
18-05-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
25-05-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
JUNY:
01-06-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
08-06-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
12-06-2021: Taller Voluntaris coordinats per Aspaym
12-06-2021: Reunió del grup de treball
15-06-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
22-06-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
29-06-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
AGOST
17-08-2021: Taller Servei d’Acollida Municipal de VVG. Violència de genere
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SETEMBRE:
07-09-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
14-09-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
16-09-2021: Taller Ajuntament d'Alcúdia. Àmbit: Serveis Socials Comunitaris Bàsics
21-09-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
28-09-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
OCTUBRE:
05-10-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
19-10-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
25-10-2021: Taller Associació Juguesca
26-10-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
NOVEMBRE:
02-11-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
08-11-2021: Taller ALAS
09-11-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
15-11-2021: Taller Fundació Ires. Programa Mentories. Atención a mujeres vvg y sus hijos e hijas
16-11-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
17-11-2021: Taller Fundació Ires. Programa Mentories. Atenció a dones víctimes de violència de
gènere i els seus fills i filles
23-11-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
30-11-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
DESEMBRE:
07-12-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
14-12-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
16-12-2021: Taller Col·legi Sant Vicenç de Paul . LA SOLEDAT
21-12-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line
28-12-2021: Pràctica setmanal de mindfulness on line

5.4. GRUP DE TREBALL: TERÀPIES DE TERCERA GENERACIÓ,
MINDFULNESS (MENORCA)
ACTIVITATS:
Al llarg de 2021 el Grup de Treball de Tercera Generació a Menorca Del mes de gener al mes de maig
no hi va haver cap reunió degut a la pandèmia i al canvi de coordinadora.
▪

Al mes de març, quatre components del grup van impartir el curs “Mindfulness y compasión.
Aplicaciones profesionales en los contextos de salud, atención social y educación”, de 10h. Amb
quatre ponències i una taula rodona final, al Centre Associat de Menorca de la UNED.

▪

Juny, setembre, novembre i desembre-2021: Reunió de treball i pràctica meditativa

▪

Setembre-2021: Reunió de treball i pràctica meditativa

▪

Octubre-2021: Reunió de treball i pràctica meditativa. Col·laboració amb l'Associació
Balear de Mindfulness en les III Jornades Menorca Mindful.
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5.5. GRUP DE TREBALL:
PSICOONCOLOGIA, CURES PAL·LIATIVES I DOL
A l'any 2015 es va constituir el grup de “Psicooncologia, cures pal·liatives i dol” per tal d’unificar i
homogeneïtzar l’atenció psicològica que tant el pacient com la família han de rebre a la nostra
Comunitat Autònoma.
Les persones que formen el grup provenen tant de l’àmbit públic, com privat i/o associatiu per tal
d’assegurar la màxima cobertura d’atenció a aquests malalts (tant infantils com adults).
REUNIONS DEL “GRUP DE PSICOONCOLOGIA, CURES PAL·LIATIVES I DOL” REALITZADES EN 2021:
Les sessions de l'any 2021 s'han realitzat en les següent dates:
▪

15 març 2021

▪

29 octubre 2021

▪

23 abril 2021

▪

2 desembre 2021

▪

11 juny 2021

ACTIVITATS REALITZADES PEL GRUP DE TREBALL DURANT EL 2021
▪

Seguim amb la difusió entre els membres de les activitats i la formació relacionada amb la
temàtica psicooncologia, cures pal·liatives i dol.

▪

S'han proposat i gestionat activitats formatives, com “Duelo y apego”, “Duelo perinatal”,
“Psicooncología y psicología positiva y Más allá del DSM-5 en psicooncología”

▪

Participació en el 9 Congrés de la Societat Espanyola de Psicooncologia.

▪

Presència del grup de treball a les jornades internacionals de psicooncologia i cures pal·liatives
a Madrid

▪

Sessions de supervisió entre els membres del grup.

ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2022:
▪

Implementar una nova dinàmica de reunió basada a compartir recursos, així com posar al dia
a la resta de membres respecte a les activitats desenvolupades pel grup i el desenvolupament
de sessions clíniques d'interès per als membres.

▪

Continuar amb el pla de formació per a professionals.

▪

Visibilitzar la figura del psicooncòleg com a professional de la psicologia especialitzat.

5.6. GRUP DE TREBALL:
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES A L’ÀMBIT FAMILIAR
El grup de treball es va crear el 23 de novembre de 2015 amb la motivació d'estudiar i dinamitzar temes
i àrees que reflecteixin la situació actual de la psicologia en l'àmbit de la família.
L'objectiu del grup de treball és ajudar a les famílies i als professionals que treballen amb elles, a
solucionar els conflictes que puguin sorgir i proporcionar així una millor qualitat de vida a tots els seus
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membres. Així com promoure valors, actituds, i comportaments saludables i responsables, que
afavoreixin el desenvolupament sa dels seus fills.
Durant el 2021 el grup se centra en donar difusió a la figura del coordinador de parentalitat amb la
finalitat de normalitzar la seva actuació tant en l'àmbit públic com en el privat, i amb això reduir la
judicialització dels casos en l'àmbit de família. Partint que la idea que la instauració del coordinador de
parentalitat a l'inici d'un conflicte, i no sols en casos d'elevada conflictivitat i per sol·licitud de S.S.,
podria evitar sofriment, empitjorament del conflicte i despeses de litigis a les famílies.
Per qüestions relacionades amb la covid, en el 2021 s'ha duit a terme
una única reunió presencial l'11 de gener, en la qual s'han tractat
temes relacionats amb creació d'un Llistat Oficial de Psicòlegs/ogues
amb formació en coordinació de parentalitat i la seva publicació en
el web del COPIB de la mateixa forma en què ja existeix un llistat de
psicòlegs forenses i de mediadors en l'apartat de ciutadania.
Argumentant que existeixen raons justificades d'interès general per a
sol·licitar l'aprovació del llistat en el web del col·legi (com ho estan
actualment el llistat de mediadors, i el de psicòlegs forenses), en
l'apartat de ciutadania.
Quant al format de la llista es mantén l'esmentat en 2020, i s'acorda, prèvia consulta amb el col·legi,
crear una llista provisional de coordinadors de parentalitat dins del grup de treball seguint aquest
format, per a poder derivar quan siguin necessaris els serveis d'un coordinador de parentalitat, i poder
donar així resposta a les peticions d'altres professionals i clients amb els quals treballem. No sent
necessari aquest llistat provisional atès que el 21 de juliol de 2021 es publica en el web del col·legi,
en l'apartat de ciutadania, el “llistat definitiu de professionals de la psicologia amb formació específica
en coordinació de parentalitat”.
No s'han proposat activitats formatives per al 2022 donada la inestabilitat de la situació actual
generada per la covid, si bé no es descarta sol·licitar-la al llarg del 2022, quan la situació millori i ens
puguem reunir.
ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2022
Ens plantejam la necessitat de crear formació dirigida a pares que estiguin travessant o hagin passat
per una separació amb fills, que els orientin cap a una coparentalitat positiva. Així com espais
d'informació i reflexió dirigits a pares i mares en els quals es tractin aspectes relacionats amb les seves
habilitats parentals, afavorir la comunicació positiva en el grup familiar, educar sobre les
característiques evolutives dels fills i les seves necessitats en un context de reestructuració familiar,
etc. Tot això tenint com a objectiu una parentalitat positiva i una disminució de la judicialització del
conflicte.

5.7. GRUP DE TREBALL: INTERVENCIÓ I ATENCIÓ
PSICOLÒGICA A L'ÀMBIT SOCIAL
RESUM DE LES ACTIVITATS DEL “GRUP D'INTERVENCIÓ I ATENCIÓ PSICOLÒGICA A L'ÀMBIT SOCIAL”
REALITZADES EN 2021:
Es pot considerar l'any 2021 com una prolongació de la situació viscuda el 2020 a causa de la crisi
sanitària provocada per la COVID19. Els i les professionals de la psicologia que intervenim en l'àmbit
social ens hem hagut d'adaptar a noves formes, metodologies i eines d'intervenció. S'ha constatat la
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importància del rol del psicòleg en l'abordatge de les problemàtiques derivades de la pandèmia no
només en l'àmbit sanitari i clínic sinó també en l'àmbit social.
COORDINACIÓ DEL GRUP DE TREBALL
Durant el 2021 s'ha realitzat una reunió via zoom conjuntament
amb la vocalia de Psicologia Social en data 14 de juny. Es van tractar
els següents temes
▪

Donar la benvinguda als nous participants

▪

Explicar els objectius de la Vocalia de Psicologia Social i del
Grup de Treball GIAPAS

▪

Compartir experiències y per impulsar accions de treball,
sobre tot la defensa del paper dels psicòlegs/gues que intervenen a l'àmbit social, la
visibilització de la seva tasca i el reconeixement de les administracions per augmentar la
dotació pressupostària per contractar psicòlegs/gues en els serveis socials comunitaris bàsics
i específics per tal de minvar les ràtios d'atenció i reduir la llista d'espera dels usuaris per ser
atesos.

La coordinació del grup s'ha realitzat principalment via mail i WhatsApp. El grup d'integrants de
WhatsApp ha passat de 10 a 28 integrants.
Els temes principals tractats conjuntament al xat han estat:
▪

Detecció de falsos professionals de psicologia i de falses formacions i titulacions de psicologia
perquè la vocal ho pugui elevar a la junta i a la comissió d’intrusisme.

▪

Compartir informació de recursos i serveis de psicologia de l'àmbit social.

▪

Compartir ofertes de feina.

▪

Compartir eines i recursos professionals (instruccions, manuals i protocols d'intervenció,
articles científics, cursos, formació, conferències...).

▪

Compartir les experiències personals en referència als serveis on realitzam atenció psicològica,
informació sobre noves tasques i funcions, afrontament de noves demandes, respostes a
necessitats psicosocials, etc.

▪

Elaborar conjuntament propostes formatives pel pla de formació del COPIB.

ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2022:
La proposta principal dels i de les integrants és fer visible la tasca dels psicòlegs/gues que intervenim
a l'àmbit social a la nostra comunitat autònoma.
Si bé la administració ha reconegut la nostra funció en el maneig dels problemes psicosocials derivats
de la pandèmia, els i les psicòlegs/gues de l'àmbit social compartim les següents dificultats
▪

Augment de les càrregues de feina amb els mateixos recursos personals i materials, augment
de ràtios i temps d'espera per ser atesos pels serveis (hi ha recursos específics com per
exemple UTASI, Programa de Prevenció de Violència Filio-parental,.. que tenen llista d'espera
de més d'un any)

▪

Manca de dotació pressupostària per augmentar el nombre de psicòlegs/gues en els serveis
d'atenció social

▪

El sentiment generalitzat de cronificació de les problemàtiques detectades
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▪

La fatiga personal i professional

▪

Augment en la intensitat de les intervencions

▪

Manca de temps per realitzar accions preventives grupals i comunitàries, etc.

5.8. GRUP DE TREBALL: PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ
Durant l'any 2021, el grup de treball de Psicologia de l’Educació ha continuat amb els objectius a migllarg termini de difusió de cursos, formacions i tallers per oferir-los als diferents centres educatius de
les Illes Balears (privats, concertats i públics) i la consolidació de la Psicologia de l’Educació com una
àrea fonamental al COPIB i a la nostra Comunitat Autònoma. El grup segueix sent un espai de reunió
des d'on poder discutir i compartir protocols i materials per a la pràctica dins l’educació entre els
professionals de les Illes que treballen des d’aquest model.
Durant aquest any, hem escrit un article per a la revista Enginy que
s’ha publicat, on defensàvem la necessitat del professional de la
psicologia educativa en la LOMLOE. També hem impartit diferents
cursos per a la Conselleria d’Educació, per al COPIB i per al centre
Mater (autolesions en l’alumnat, addiccions a les TIC i autocura, gestió
emocional, afrontament i reflexió), a més de participar en diverses
entrevistes per a la televisió i els diaris.
REUNIONS DEL “GRUP DE PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ” REALITZADES EL 2021:
Oficialment, hem fet una reunió a la següent data:
▪
▪

1a reunió: 15 de gener de 2021.
Però, hem d'assenyalar que hem fet reunions extraoficials per a la creació de l'article durant
uns quants mesos.

ACTIVITATS REALITZADES PEL GRUP DE TREBALL DURANT EL 2021:
▪

Obertura del grup de treball a totes les persones col·legiades interessades en la psicologia de
l’educació.

▪

Proposició i recol·lecció de les noves accions i projectes relacionats amb la psicologia de
l’educació, incloent accions formatives i divulgatives per a pares, alumnes i/o professionals.

▪

Formalització dels tallers: objectius, preus, quantitat d’hores, continguts, etc.

▪

Recopilació dels objectius i la normativa de la Psicologia Educativa.

▪

Creació de l’article “La necessitat del professional de la psicologia educativa en la LOMLEO”
per a la revista Enginy.

▪

Entrevistes per a la televisió i per a diferents diaris.

ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2022:
▪

Continuar sent un espai de trobada entre els professionals de l’educació per tal de garantir la
qualitat assistencial quan es treballa des del marc de la psicologia de l’educació.
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▪

Seguir oferint a les Illes cursos, tallers i formacions amb professionals qualificats per a alumnes,
pares i docents de escoles, col·legis, instituts, etc.

▪

Formació i realització de nous cursos, tallers i formacions.

▪

Fomentar i fer difusió de la psicologia de l’educació en els mitjans de comunicació
per tal d’afavorir el coneixement de la disciplina com a mitjà de formació i coneixement.

5.9. GRUP DE TREBALL:
PSICOLOGIA ON-LINE I SOCIETAT DIGITAL
▪

Constitució del grup 03/04/2020.

▪

Reunions del grup de treball teoricopràctiques. A l’any
2021 es realitzaren 3 reunions:
04/02/2021; 26/02/2021; 18/03/2021.

▪

Col·laboració organització III Congrés Salut Mental
Digital

▪

Participació edició I Manual en telesalut mental.
Tecnologies digitals en la pràctica clínica.

▪

Organitzats de presentació del edició I Manual en telesalut mental. Tecnologies digitals en la
pràctica clínica amb la participació de la Vocalia de Clínica i de la degana del COP Navarra.

▪

Participació en la organització de la primera investigació – revisió sistemàtica en ús de
videoconferència per atenció psicològica. Publicat.

OBJECTIUS 2022:
Vincular membres al grup de treball.
▪

Edició Segon volum del manual. Atenció en poblacions clíniques.

▪

Edició llibre de casos en telepsicología.

▪

IV Congrés salut mental digital

5.10. GRUP DE TREBALL D’ESTUDIS DEL VINCLE AFECTIU
ACTIVITAT REALITZADA:
L’any 2021 ha sigut el primer any que el grup d’estudis del
vincle afectiu ha iniciat les seves activitats abans de que es
creés el grup al final del 2020.
El grup està format per set col·legiats que formen el nucli del
grup més estable i, en ocasions, s’han afegit altres col·legiats
que han volgut participar en qualcuna de les reunions. El
grup es manté obert a la participació de nous participants.
Entre les activitats que ha fet aquest grup destaquen:
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▪

Mantenir reunions periòdiques telemàtiques (s’han fet
un total de 9 reunions) a les quals s’han aclarit conceptes
claus de la teoria del vincle afectiu de J. Bowlby, i els
resultats dels estudis arreu el món, a partir de la lectura
del llibre de Diana Fosha “El Poder transformador de las
emociones”.

▪

S’han fet supervisions de casos a partir de la discussió
dels conceptes del vincle afectiu i les emocions associades al vincle.

▪

S’ha discutit quina seria la millor formació introductòria per als col·legiats i estudiants de
Psicologia que volen formar-se en els estudis del vincle afectiu i el desenvolupament humà
normal i patològic. Com a resultat de les nostres conclusions, s’ha ofert una activitat formativa
al COPIB i s’iniciarà a l’abril del 2022

5.11. GRUP DE TREBALL D’INVESTIGACIÓ, INVESTIGACIÓ
I ASSISTÈNCIA A LA CONDUCTA SUÏCIDA (GTIPACS)
REUNIONS:
El grup de treball s'ha reunit en algunes ocasions per a definir estratègies
d'actuació per a la prevenció del suïcidi, i per a continuar complint amb els
objectius marcats des de l'inici de la creació del grup l'any de 2016:
▪

Recerca científica de la conducta suïcida.

▪

Anàlisi de dades sobre la conducta suïcida de les Illes Balears.

▪

Elaborar i promoure plans específics de prevenció, tractament i
suport per a diferents col·lectius.

▪

Comunicació i /o col·laboració amb altres organismes relacionats
amb el tema.

PRINCIPALS ACCIONS PREVISTES:
▪

Establir plans de prevenció específics en diferents àmbits: escolar, laboral, domèstic, militar,
policia, bombers i un altre de personal d’emergències, treballadors d'atenció primària,
sanitaris, residències geriàtriques, institucions penitenciàries, població en general.

▪

Programes de sensibilització, informació i educació per a la prevenció del suïcidi dirigit a
professionals de diversos àmbits per a la detecció, maneig inicial i derivació adequada de
persones amb risc suïcida.

▪

Campanya informativa a través dels mitjans de comunicació.

▪

Cooperació amb agents socials.

▪

Intervenció en grups de risc. Detectar intents de suïcidi i dur un seguiment multidisciplinari i
preventiu.

▪

Intervenció directa en les crisis suïcides.

▪

Atenció i suport a supervivents i creació de grups terapèutics i d'autoajuda.
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ACCIONS REALITZADES:
▪

Hem duit a terme una campanya d'adhesius amb el lema “Trenquem el silenci. Parlem del
suïcidi” amb la intenció de repartir-les per negocis, institucions públiques i privades de totes
les illes.
Per part del grup:
•

Col·laboració en la distribució, difusió i implicació d'entitats que s’adhereixen a la
campanya “Trenquem el silenci. Parlem del
suïcidi”.

•

Participació i col·laboració en els premis de
Periodisme Responsable sobre com informar
correctament sobre la conducta suïcida,
esdeveniment organitzat per AFASIB i
Papageno.

•

Participació i col·laboració en la III carrera per a
la prevenció del suïcidi, esdeveniment
organitzat per AFASIB.

ACCIONS FORMATIVES QUE ES VAREN IMPARTIR
▪

WEBINAR “RISC SUÏCIDA I FUNCIONS EXECUTIVES EN EL TRASTORN DEPRESSIU MAJOR: EL
PROJECTE SUICOG” impartit per Pau Riera el dia 19 de maig. Amb aquest webinar s'ha exposat
la influència del trastorn depressiu major en les funcions executives i el risc suïcida. Amb PAU
RIERA, investigador pre-doctoral de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

▪

PRESENTACIÓ LLIBRE “DUELO, AUTOLESIÓN Y
CONDUCTA SUICIDA - desafíos en la era digital”. «El
suïcida no desitja morir, allò que anhela en el més
profund del seu ser és viure». Aquesta i altres
veritats travessen el text del llibre, que cerca, des
d'un lloc de comprensió, de veritat, de recerca,
donar llum a la problemàtica tan complexa que
descriu en les seves pàgines. Els entorns digitals són
part insubstituïble de la nostra vida quotidiana, i així com porten, entre altres beneficis,
informació, connexió o entreteniment, poden ser un camp fèrtil per a aclaparar a persones
que no troben una sortida, que estan immerses en dolors i dificultats que no saben com
manejar.
Aquest llibre, a través de reflexions, exemples i eines de prevenció, ens parla del significat i
sentit del dol, de la necessitat d'aprendre de la pèrdua, de curar l'amor sense oblidar. I en
aquest camí d'aprenentatge, ens parla, en definitiva, de l'esperança. LUIS FERNANDO LÓPEZ
MARTÍNEZ, psicòleg general sanitari. psicoterapeuta d'adults/adolescents i formador.
Codirector i creador de projecte ISNISS del Programa de Doctorat en Psicologia de la Salut de
la UNED. Investigador de conductes autolesives i suïcides en entorns digitals, xarxes socials i
Internet. Màster en Psicologia General Sanitària. Màster en Psicoteràpies Humanistes. Màster
en Intervenció Comunitària. Màster en Mediació i Resolució de Conflictes. Tècnic Expert en
Violència de Gènere i PRL. Autor de l'obra Peajes Emocionales: un viaje de tu interior.
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▪

CURS: “LA PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI I LA
INFLUÈNCIA DE LES XARXES SOCIALS I INTERNET
EN ELS ADOLESCENTS”. Amb aquest curs es va
pretendre donar formació especialment indicada
per a professionals del món de la salut,
treballadors socials i educatius, professorat. Una
proposta clau en el complex procés de l'ús
saludable de les xarxes socials i Internet en la
conducta suïcida i autolesiva. LUIS FERNANDO LÓPEZ MARTÍNEZ, psicòleg general sanitari.
psicoterapeuta d'adults/adolescents i formador. Codirector i creador de projecte ISNISS del
Programa de Doctorat en Psicologia de la Salut de la UNED. Investigador de conductes
autolesives i suïcides en entorns digitals, xarxes socials i Internet. Màster en Psicologia General
Sanitària. Màster en Psicoteràpies Humanistes. Màster en Intervenció Comunitària. Màster en
Mediació i Resolució de Conflictes. Tècnic Expert en Violència de Gènere i PRL. Autor de l'obra
Peajes Emocionales: un viaje de tu interior.

▪

Reunió dels membres del Grup de Treball amb
Nicole Haber, la responsable de l'Observatori del
suïcidi de les Illes Balears, el dia 21 de setembre,
perquè ens comentés sobre els recursos sanitaris
d'atenció a la conducta suïcida, ja que hi havia un
gran desconeixement sobre com i on derivar a un
pacient amb conducta suïcida activa.

▪

CURS: “POSTVENCIÓ, DOL PER SUÏCIDI I ASSOCIACIONISME”. Amb aquest curs es va pretendre
definir el concepte de postvenció des d'una perspectiva àmplia i integradora, és a dir, com a
conjunt d'estratègies, terapèutiques i no terapèutiques, que es poden articular des dels àmbits
sanitari, social, educatiu i comunitari, després d'una conducta suïcida, i que tenen dos
objectius primordials: evitar conductes imitatives i facilitar el trànsit pel procés de dol amb les
menors conseqüències negatives possibles. Amb Maria Francisca Morell, psicòloga general
sanitària, presidenta de l'Associació de familiars i amics supervivents per suïcidi de les Illes
Balears (AFASIB).

INTEGRANTS DEL GRUP
Jennifer Correia Prata (B-02434) (Coord.)
Patricia García Pazo (B-01352)
María Fe Jiménez Robles (B-02241)
Agne Brand (B-02812)
Sara Miranda Gómez (B-02639)
Ana Ronda (B-03022)
María José Delgado García (B-02688)
Magdalena Yebra (B-01357)
José Rojano (Pre B-5)

Adelina Sastre Moyá (B-01693)
Josep Ramon Ortega Fons (B-0318)
Jaime Bellido (B-03116)
Fernando Pérez-Pacho (B-0202)
Carolina Sitges (B-2457)
Esperança Camps (B-3227)
Ángela Andújar (B-01634)

5.12. GRUP DE TREBALL DE PSICOLOGIA PERINATAL
El Grup de Psicologia Perinatal es va crear el 9 de març de l’any 2020, amb l’objectiu principal de
convertir-se en un espai de reunió des d'on poder supervisar i compartir casos, material per a la
pràctica clínica entre els professionals de les Illes que treballen des de la perspectiva de la
psicologia perinatal. Crear un espai on seguir investigant , formant-nos i informant-nos sobre la
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psicologia perinatal, així com donar a conèixer i difondre la tasca del psicòleg perinatal entre
psicòlegs, professionals de l'àmbit sanitari i famílies.
REUNIONS DEL GRUP “PSICOLOGIA PERINATAL”:
▪
▪
▪
▪
▪

1ª reunió: 12/01/2021 (anul·lada).
2ª reunió: 02/02/2021.
3ª reunió: 08/03/2021.
4ª reunió: 13/04/2021
5ª reunió: 11/05/2020

▪
▪
▪
▪
▪

6ª reunió: 08/06/2021
7ª reunió: 14/09/2021
8ª reunió: 19/10/2021
9ª reunió: 09/11/2021
10ª reunió: 14/12/2021

ACTIVITATS REALITZADES PEL GRUP DE TREBALL DURANT EL 2021:
▪

Actualització de bibliografia bàsica a la nostra carpeta drive.

▪

Formació per part del COPIB del curs :”Dol Perinatal “a càrrec de la docent Gabriella
Bianco.

▪

Programació de cursos pel 2022 relacionats amb la psicologia perinatal.

▪

Participació el 13/02/21 a la reunió, per zoom, del grup de treball de Psicologia Perinatal
e infantojuvenil del Consell General de Psicologia d´Espanya.

▪

Estudi i lectures relacionades amb la psicologia
perinatal (desig maternal, dol perinatal, infertilitat i
reproducció assistida).

▪

Discussió i elaboració de la proposta del grup per la
creació del “Programa d´atenció Psicològica a les
famílies en dol perinatal”.

▪

Discussió de casos ( psicosis puerperal).

ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2022:
▪

Ser un espai de trobada entre els professionals per tal de garantir la qualitat assistencial
quan es treballa des de la perspectiva de la Psicologia Perinatal.

▪

Fomentar la formació de la Psicologia Perinatal als professionals fent arribar a les Illes
cursos amb docents de renom.

▪

Treballar en l’elaboració del Programa d´atenció Psicològica a les familias en dol
perinatal.

▪

Espai on continuarem formant-nos e informant-nos en Psicologia Perinatal.

▪

Fomentar la difusió de la Psicologia Perinatal en els mitjans de comunicació per tal
d’afavorir el coneixement d’aquesta disciplina a la societat.

5.13. GRUP DE TREBALL DE PSICOLOGIA CLÍNICA EN EL
SISTEMA NACIONAL DE SALUT
Al març de 2021 es va crear el grup de treball de Psicologia Clínica en el Sistema Nacional de Salut
per poder agrupar i coordinar les necessitats, els problemes i les propostes del col·legiats amb
títol d’Especialista en Psicologia Clínica que estan treballant al Sistema Nacional de Salut. Per tant,
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amb el grup de treball es crea un espai de trobada dins el Col·legi Oficial de la Psicologia de les
Illes Balears per a la col·laboració, cooperació, promoció i millora de l’especialitat de la Psicologia
Clínica a les Illes Balears.
COORDINACIÓ DEL GRUP DE TREBALL:
Durant el 2021 no s’han realitzat reunions presencials del grup, però sí que s’han celebrat via
Zoom a les quals han assistit amb regularitat les coordinadores i els membres del grup de treball.
Els temes que s’han tractat al grup de treball han estat:
1.

2.
3.
4.

Funcionament de Servei Balear de Salut: càrrecs de responsabilitat, contractació de
psicòleg clínics, denominació de la categoria professional de psicòlegs clínics, activitat
assistencial.
Formació Sanitària Especialitzada de Psicologia a les Illes Balears.
Promoure i organitzar formacions d’interès per la professió.
Inclusió de la figura de l’Especialista en Psicologia Clínica d’Atenció Primària.

ACTIVITATS REALITZADES PEL GRUP DE TREBALL REALITZADES DURANT EL 2021:
Les activitats realitzades des del grup de treball han estat:
1.

Reunions via Zoom amb el membres del grup de treball on s’han treballat el temes
recollits a l’apartat anterior. S’han realitzat cinc
reunions al llarg de l’any.

2.

Grup de supervisió de casos clínics per a psicòlegs
especialistes en Psicologia Clínica i residents que
estiguin treballant al Sistema Nacional de Salut. Es
realitza via Zoom amb una freqüència mensual.

3.

Organització de la I Jornada de Psicologia Clínica
en Atenció Primària, que es va celebrar el 26 de
novembre de 2021.

ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2022:
El grup s’ha mantingut i ha estat actiu, malgrat no haver pogut fer reunions presencials, per això
considerem que durant el 2022 seguirem fent feina conjunta.
Es continuarà amb les línies ja establertes al 2021 i amb el principal objectiu del 2022, que és
treballar de forma conjunta amb el degà i la Vocalia de Psicologia Clínica i de la Salut per la
incorporació dels psicòlegs clínics a Atenció Primària, la qual cosa està prevista durant el 2n
trimestre de l’any. Com a acció per aquesta finalitat, es realitzarien reunions de seguiment durant
la incorporació dels psicòlegs clínics d’Atenció Primària a les seves activitats.
També proposem altres accions com: reforçar estratègies de cara a afavorir una formació
específica i de qualitat dels professionals de la Psicologia Clínica; implicar de forma més activa dins
el grup de treball als residents en Psicologia Clínica de les Illes Balears, ja que seran els
professionals que s’incorporaran com a facultatius en el Sistema Nacional de Salut; promoure la
divulgació sobre les tasques i les competències dels psicòlegs clínics, amb col·laboració dels
mitjans de comunicació; i ampliar els espais de comunicació i de treball entre els professionals del
Sistema Nacional de Salut, de cara a estendre la Psicologia Clínica al Servei Balear de Salut
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5.14. GRUP DE TREBALL PSICOLOGIA AFIRMATIVA DE
DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE (LGTBI+)
ACTIVITATS:
S'han realitzat dues reunions en el 2021. La primera d'ella on es va constituir el grup. Començàrem
amb tres components i avui dia ja el formam 7 persones.
▪

La coordinació d'aquest es realitza per Vicente Alcántara, psicòleg i especialista en EMDR
i Psicologia Afirmativa i Diversitat Sexual i de Gènere.

▪

Aquest grup es va formar amb l'objectiu de treballar en Psicologia Afirmativa de la
Diversitat Sexual i de Gènere (DSG).

OBJECTIUS:
▪

Realitzar intervenció psicològica amb persones amb
diversitat sexual i gènere.

▪

Formació per a treballar amb el grup de pacients del
col·lectiu LGBT+

▪

Regular l'impacte i la discriminació LGBT fòbica.

▪

Prevenir, analitzar i alleujar l'impacte del prejudici i
l'opressió externa i interna LGBT fòbica.

COL·LABORACIONS:
▪

Amb diferents entitats relacionades amb la Diversitat Sexual i Gènere.

▪

A dia d'avui s'està promovent reunions per a establir la col·laboració amb les diverses
entitats LGBT, amb la finalitat de signar conveni de col·laboració amb el COPIB. Amb vista
que el COPIB mantingui una postura avantguardista respecte al Diversitat Sexual i de
Gènere.

COORDINACIÓ:
▪

Coordinació d'activitats lúdica, divulgació i formatives que es duran a terme en els
pròxims mesos.

INFORMACIONS:
▪

Informació sobre la intervenció Psicològica amb la Diversitat Sexual.

▪

El paper del professional en l'acompanyament Psicològic Afirmatiu amb persones DSG.

▪

Sobre la intervenció integral en: Home gai, Lesbianisme, Bisexualitat i Trans.
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6. SECCIONS
6.1. NEUROPSICOLOGIA
REUNIONS REALITZADES PEL GRUP:
Durant l'any 2021 es duen a terme 2 reunions en modalitat en línia:
26/01/21. Amb ordre del dia:
▪

Informació del coordinador (cursos, formació, presentació
nous membres, etc.)

▪

Sessió clínica: Neuropsicologia en l'àmbit del càncer, a càrrec
de la companya Niniña Jensen

▪

Organització, estructura i formació de la Comissió de
Valoració Autonòmica de l'Acreditació en Neuropsicologia
(COVA) i Secció Neuropsicologia COPIB.

▪

Torn obert de paraules

13/07/2021. Amb ordre del dia:
▪

Informació del coordinador (benvinguda i presentació de nous membres)

▪

Intervenció del Sr. degà del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears. Sr. Javier Torres.
Tema: Secció de Neuropsicologia

▪

Sessió clínica: “Play for health (P4H): jocs seriosos per a millorar la funció cognitiva i la
funcionalitat en trastorn mental” per Antònia Beltrán

▪

Plantejament i organització de les activitats formatives per a 2022

▪

Plantejament i organització d'activitats per al Dia Internacional de l'Alzheimer, 21 de
setembre de 2021.

▪

Torn obert de paraules

Durant el 2021, es proposa i aprova en el GT-NPS els següents col·legiats que han manifestat
interès en el grup i que han enviat curriculum vitae segons petició:

A 7 de desembre de 2021, el nombre de membres de la Secció de Neuropsicologia és de 34
membres inscrits actius. Es deixa de manera contínua la possibilitat d'incorporació dels col·legiats
que tenguin interès i estiguin relacionats amb la neuropsicologia de la nostra comunitat perquè
formin part de la Secció de Neuropsicologia en 2022.

PLA DE TREBALL 2021:
▪

Diversos membres de la Secció de NPS, acudeixen els dies 12 i 13 de març de 2021 al XXI
Congrés Nacional de Psicologia FANPSE en modalitat en línia, on s'exposa el treball tipus
pòster:

▪

Cas clínic: Seqüeles Neuropsicològiques causada per SARS-COV-2
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▪

Diferents membres de la Secció de NPS, acudeixen els dies 27 a 29 de maig de 2021 al IV
Congrés Iberoamericà de neuropsicologia en modalitat en línia, on s'exposa el treball
tipus pòster

▪

Prova de memòria associativa cara-nom (FNAME): Espanya i Mèxic

▪

No es realitza cap reunió presencial, com regularment s'ha fet a causa de les
circumstàncies de pandèmia. Durant aquest any s'ha mantingut el contacte i reunions
formals per videoconferència i per correu electrònic entre els vocals del grup.

▪

S'atén i dona informació per via telemàtica sobre la neuropsicologia i les seves sortides
professionals a estudiants de grau de psicologia de la UIB i als col·legiats interessats que
han estat derivats per part del COPIB.

▪

Es facilita que els professionals del grup preparin sessions clíniques amb casos clínics
variats i serveixin de base per a generar una millor preparació i coneixements dels nostres
membres.

▪

Els esforços duts a terme durant aquest any han estat
destinats a consolidar i continuar desenvolupant la
Secció de Neuropsicologia (Secció de NPS)
considerant els nostres objectius tant en
neuropsicologia d'adults com infantojuvenil.

▪

S'inicia la creació d'un compte de Twitter per a
connectar amb diferents seccions i grups de treball a
nivell nacional i internacional, per a donar visibilitat en xarxes socials a la secció de
neuropsicologia i per a compartir actualitzacions i informació sobre la neuropsicologia
que puguin ser d'interès tant per a professionals com per a una altra mena de persones
interessades.

▪

Durant reunions telemàtiques, es tracten temes relacionats amb noves incorporacions de
col·legiats al nostre grup. A més, pretén acordar i dur a terme activitats formatives i
socials, tant per als membres del grup com la resta de les persones interessades en la seu
del COPIB i d'aquesta manera donar visibilitat del nostre grup de treball.

▪

No es forma la Comissió de Valoració autonòmica sobre l'Acreditació en neuropsicologia
(COVA) per criteris de la Junta de Govern del COPIB. Però s'estableix un grup d'assessors
perquè els membres actius acreditats de la Secció de Neuropsicologia donin suport i
assessorament als membres actius i nous membres que vulguin acreditar-se.

▪

Es tracta i es duen a terme els tràmits pertinents per a la formació de la Secció de
Neuropsicologia. S'estableix el Reglament de Règim Intern provisional de funcionament
de la Secció Professional de Neuropsicologia del COPIB. S'estableix que fins que no es
dugui a terme el procés electoral per a la constitució de la Junta Directiva de la Secció de
Neuropsicologia, la Comissió Gestora estarà integrada pels següents càrrecs:
▪
▪
▪
▪
▪

El president de la Secció de Neuropsicologia: José Ángel Rubiño.
Vicepresidenta: Melania Zapata Moreno
Secretària: Niniña Jensen
Tresorera: Patricia Gallardo Macías.
Vocals: Pilar Andrés Benito, Jaume Pomar Pons, Soledad Ribas López, Alicia Ribas
Marí, Maribel Adrover Rodríguez i María Rosa Martorell Dols.
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▪

El 21/12/21 es duu a terme una reunió per
videoconferència entre els diversos membres de la Secció
de Neuropsicologia per a les eleccions de la Junta Directiva
de la Secció de Neuropsicologia. Es realitza procés de
votació entre els assistents (José Ángel Rubiño Díaz,
Melania Zapata Moreno, Jaume Pomar Pons, Maria Rosa
Martorell Dols, Mateu Servera Barceló, Maribel Adrover
Rodríguez, Serafí Jiménez Rodríguez, Alicia Ribas Marí, Antonia Beltrán Santandreu,
Cynthia Noguera Carrión, Laura Torres Aguilar, Soledad Ribas López, Araceli Bañasco
Bazán i s’hi incorporen més tard Pilar Andrés Beniro i Belén Sáez Vicens) i 3 delegacions
de vot (Silvia Martínez Sogorb, Pilar Andrés Benito i Nuria Suárez Pons) donant com a
resultat 19 vots a favor i cap abstenció. Es proposa a Serafí Jiménez Rodríguez com a vuitè
vocal de la Secció de Neuropsicologia, el qual accepta, però com no va manifestar formar
part en la proposta de Junta directiva queda consultar amb l'advocat del COPIB, Antonio
Baena, com procedir. D'altra banda, es comunica a José Ángel Rubiño que la tresorera no
ha assistit a la reunió i com forma part de la Junta Directiva es posa en contacte amb ella
i excusa la seva absència i vota a favor de la Junta Directiva proposada.

▪

Pel fet que els tràmits de la Secció de Neuropsicologia han comportat un temps dilatat,
s'han posposat els tràmits per a la creació de la Societat Balear de Neuropsicologia:
estructura, organització i funcions, per al pla de treball de 2022.

PLA DE TREBALL 2022:
▪ Es planificaran 3 reunions, una per quadrimestre. S'estima que cada reunió tengui una
durada de 2 hores. En cada reunió es durà a terme el següent ordre del dia: en primera hora
sessió clínica formativa i la segona hora, es parlaran d'aspectes relacionats amb el
desenvolupament de la neuropsicologia.
▪

La Secció de Neuropsicologia proposa a la junta del COPIB, per a aprovació dins del pla de
formació anual del 2022, tres propostes formatives:

▪

Curs: Neuroimatge, personalitat i psicopatologia en el dolor persistent amb
Sensibilització Central (fibromiàlgia i osteoartrosis). Efecte de la neuroestimulació
neurocognitiva en demències per Joan Deus Yela per al 29 d'abril de 2022 (proposta
tancada).

▪

Curs: Realitat Virtual en Neuropsicologia per Miguel Saura (Nesplora) amb data 25
de juny de 2022.

▪

Curs: Neurorehabilitació virtual per Intituto Guttmann (pendent de concretar data).

▪ Es continuarà atenent i donant informació sobre la neuropsicologia i les seves sortides
professionals als estudiants de grau de psicologia de la UIB i als col·legiats interessats que
contactin directament amb la secció o derivats del COPIB.
▪ Es facilitarà que els professionals que estiguin dins de la Secció preparin sessions clíniques
per a la presentació de casos clínics variats i que puguin servir de base per al
desenvolupament del coneixement i preparació dels membres de la secció.
▪ Els esforços i aportacions dels diferents membres de la Secció estaran destinats a consolidar
i donar continuïtat de manera immediata a la Secció de Neuropsicologia en el COPIB i a la
creació i desenvolupament de la Societat Balear de Neuropsicologia. Tot això, per a abordar
els objectius de la neuropsicologia de l'adult i infantojuvenil en el territori balear, així també
tenir l'oportunitat d'establir sinergies i comunicació amb altres grups de neuropsicologia
dels diferents Col·legis Oficials de Psicologia del territori nacional.
MEMÒRIA DE GESTIÓ ANUAL COPIB 2021

Pàgina 72

▪ Desenvolupar compte de Twitter respecte a la informació que es publicarà i compartir.
▪ Així un altre objectiu important és organitzar activitats de caràcter formatiu i social, tant
per als membres de la Secció com de forma generalitzada a les persones interessades per
a conèixer-nos en el COPIB i en aquest sentit, donar visibilitat a la nostra secció.
▪ Es recorda i s'obre l'oportunitat als diferents membres de la Secció la necessitat de noves
aportacions, millores, idees i recursos que ens permeti continuar desenvolupant la
neuropsicologia a les Illes Balears.

7.

ACTIVITATS DEL COPIB

7.1. CONVENIS I PROGRAMES AMB INSTITUCIONS
CONVENI ENTRE ASIA
PSICOLÒGICA DEL COPIB

I CAIXABANK PER IMPLEMENTAR EL PROGRAMA D’ATENCIÓ

Dia: 26 d’octubre 2021.
Tema: Signatura conveni a favor d’ASIA perquè l’associació pugui contractar el serveis d’atenció
psicològica que ofereix el COPIB.
Assisteixen: Javier Torres, degà del COPIB; Marc Ponsetí, el director de banca d'institucions de
CaixaBank; Joana Bauzà, presidenta d'ASIA a Balears; i Diego Riera, responsable d'Acció Social
CaixaBank a Balears.
L'Associació per a la Incontinència Anal de les Illes Balears (ASIA) rebrà el suport de la Fundació
“la Caixa” i CaixaBank per a implementar el programa d'atenció psicològica que presta el Col·legi
Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB), amb l'objectiu de millorar el benestar emocional
i psicològic de pacients afectats per aquesta malaltia, ajudant-les a tenir una millor relació amb
elles i amb el seu entorn social, especialment quan l'afecció resulta devastadora.
L'acte protocol·lari de la signatura de suport a la iniciativa
va tenir lloc el passat dimarts 26 d'octubre a la seu del
COPIB i va comptar amb la presència del director de banca
d'institucions de CaixaBank, Marc Ponsetí; la presidenta
d'ASIA a Balears, Joana Bauzà; Diego Riera, responsable
d'Acció Social CaixaBank a Balears; i de Javier Torres, degà
del COPIB.
La incontinència anal és una malaltia multicausal que, independentment de la seva etiologia, té
un gran impacte en el dia a dia de les persones afectades per ella. A més del malestar que pot
arribar a experimentar el pacient davant determinades situacions, a vegades els intents
d'adaptació a les dificultats ocasionades per aquesta condició poden produir un desgast
emocional que afavoreix l'aparició de simptomatologia ansiosa o depressiva, entre altres
possibles afectacions.
Actualment, s'estima que a Balears hi ha aproximadament 40.000 persones amb incontinència
anal, encara que podrien ser moltes més perquè el tabú i la por a l'estigma fan que moltes vegades
la malaltia es visqui en silenci, amb les conseqüències per al benestar psicològic que això
comporta. Sentiments de vergonya, depressió, ansietat, però també problemes en l'àmbit
personal, en la seva integració social, relacions interpersonals, entorn laboral, vida sexual,
etcètera. L'impacte d'aquests problemes en la salut mental d'aquests pacients és molt alt i
converteixen als/a les afectades en una població molt vulnerable.
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Tal com reflecteixen els estudis publicats en aquest
camp, un acompanyament psicològic que permeti una
adequada comprensió de les emocions i del
comportament humà pot dotar d'eines per a una millor
adaptació e la vida quotidiana i un major benestar. Es
tracta d'ensenyar estratègies d'afrontament, ajudar a
reconèixer i superar els possibles límits causats per
temor a la incontinència en públic, eines per a manejar
l'estigma, estratègies d'adhesió als tractaments i ajudar
a conrear el benestar i relacions saludables, entre
d’altres.
Al voltant de 200 persones de Balears podran beneficiar-se del programa, que té vigència d'un
any des de la data de la signatura i que preveu arribar a totes les Illes. Les intervencions tendran
un format grupal, que permet que es formi un espai en el qual es puguin compartir vivències
personals que augmentin el grau en què s'adquireixen els coneixements teoricopràctics que
s'oferiran en aquest. No obstant això, les persones i familiars interessats també tendran a la seva
disposició la possibilitat de concertar una sessió individualitzada per a un millor assessorament.
La intervenció grupal constarà de 10 sessions quinzenals, d'una hora i mitja de durada cadascuna.
Així mateix, s'establiran sessions individuals d'una hora de durada quan es requereixi. Es
realitzaran per Zoom o en la seu de l'associació ASIA.
Per a desenvolupar les sessions, el COPIB treballaran conjuntament amb ASIA, ja que està en
contacte amb els afectats i familiars. L'acceptació de la malaltia és un aspecte crucial per la qual
cosa es treballarà tant amb la persona afectada com amb els seus familiars. I per descomptat es
treballarà també amb totes aquelles persones amb incontinència anal que presentin afectació
psicològica.

EL COPIB RENOVA EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB PALMAesports PER A DONAR SUPORT
AL SEU PROGRAMA DE BEQUES ESPORTIVES PER A MENORS EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL
Dia: 04 de novembre 2021.
Tema: Signatura conveni entre PalmaSports i COPIB per renovar el suport del Col·legi al programa
de beques esportives de l’organització.
Assisteixen: Javier Torres, degà del COPIB, Cristóbal
Villalonga, vocal de Psicologia de l'Esport i l'Activitat
Física de la Junta; Javier Alejandro Oliver, president
de PALMAesports; i Cati Rigo, psicòloga i responsable
del projecte socioeducatiu de l’entitat.
El degà del COPIB, Javier Torres, i el president de
PALMAesports, Javier Alejandro Oliver, varen signar
el dijous 4 de novembre la renovació del conveni de
col·laboració que vehicula el suport del Col·legi al
programa de beques esportives que promou l'entitat
sense ànim de lucre sota el lema "Integració social a
través de l'esport de la població infantil de la ciutat de Palma en situació de pobresa o risc
d'exclusió".
Prèviament a la signatura de l'acord, el degà del COPIB va valorar el treball que realitza
PALMAesports i el balanç positiu que reflecteix la memòria anual de l'entitat, que l'any passat va
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becar a 25 menors gràcies a entitats com el Col·legi. Torres va destacar el plantejament i
desenvolupament d'instruments i materials relacionats amb la integració a través de la pràctica
esportiva, així com la professionalitat de les persones que treballen en l'entitat, totes elles
capacitades per a la formació i educació en aquesta activitat. A l'acte també varen assistir Cristóbal
Villalonga, vocal de Psicologia de l'Esport i l'Activitat Física del COPIB, i Cati Rigo, psicòloga i
responsable del projecte socioeducatiu- de PALMAesports.
El COPIB considera que l'activitat física i l'esport són una parcel·la important de desenvolupament
de la nostra societat i que l'esport d'equip té valors educatius i integradors que afavoreixen la
millora de la qualitat de vida de tots els grups de la població i en aquest cas en concret de la
població en edat escolar. Aquest fet, unit a l'esperit social que fonamenta l'estratègia de
responsabilitat corporativa del COPIB, avala la renovació del conveni, que mitjançant una petita
donació permetrà que un/a menor pugui gaudir d'una beca en la modalitat esportiva que triï, en
les diferents escoles esportives inclusives que l'entitat té distribuïdes en diferents barriades de
Palma.
Així mateix, l'acord compromet a totes dues parts a
▪

cooperar, promoure, afavorir, i impulsar conjuntament activitats en els àmbits de
formació en matèria esportiva i de la salut;

▪

col·laborar i prestar-se assessorament i informació mútua en qüestions relacionades amb
l'activitat de totes dues entitats en activitats físiques, esportives i en àmbit de la salut.

▪

col·laboració professional docent en el disseny i realització de cursos, debats, divulgació
i, en general, qualsevol altra relacionada amb l'activitat física, esportiva i de la salut.

▪

difondre pels seus mitjans habituals la intenció, contingut i abast del present conveni per
a afavorir el desenvolupament de l'acord.

▪

incloure el nom i el logotip de totes dues entitats en les realitzacions i la publicitat que
pugui emanar del present conveni de col·laboració.

PROGRAMA D’ATENCIÓ PSICOLOGIA EN EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES
El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) duu a terme la gestió del Programa
“Suport psicològic a persones en situació d'emergència que es produeixin en les Illes Balears”. Un
programa que està consolidat ja que es va posar en marxa l'any 1998 per conveni entre el COPIB
i la Direcció General d'Emergències del Govern Balear el qual comte amb un grup de professionals
per intervenir davant una situació de crisi o emergència (accidents de trànsit, comunicació de
males notícies, segrests-ostatges, intents autolítics, situacions de gran impacte social, etcètera)
en les quatre illes.
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PROGRAMA DEL COPIB PER A PREVENIR LES DESIGUALTATS I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES EN
DONES VULNERABLES
Professionals i persones voluntàries de 26 associacions i entitats de les Illes que treballen en
contacte estret amb víctimes de violència de gènere (20 de Mallorca, 5 d'Eivissa i 1 de Menorca)
s'han format al llarg de 32 sessions per a prevenir les desigualtats i les violències masclistes en
col·lectius de dones vulnerables, gràcies al programa del COPIB “Sensibilització, Conscienciació i
Erradicació de la violència contra les dones desfavorides en risc d'exclusió social”. El projecte
subvencionat per l’IBD també ha arribat a professionals de la psicologia en dos seminaris web
gratuïts celebrats el mes de novembre passat.
Coordinat per les responsables de les Vocalies de Psicologia d'Igualtat
i Gènere i de Psicologia Social, Ana María Madrid i María del Diego
Barquín respectivament, el programa formatiu que s'ha desenvolupat
durant l'últim quadrimestre de 2021 ha permès traslladar a les
persones assistents els coneixements i les eines necessàries per a
detectar i prevenir les desigualtats i les violències masclistes en la seva
praxi diària.
Les sessions han contribuït així mateix a bandejar mites i prejudicis entorn de la violència de
gènere; promoure una educació en valors en l'entorn familiar; discriminar els factors que
predisposen a la violència de gènere (mites de l'amor romàntic i estereotips de gènere), integrar
la perspectiva de gènere en la pràctica professional; traslladar informació dels serveis
especialitzats en la nostra comunitat autònoma i vies d'accés a aquests; i facilitar la transferència
de coneixements a l'acompliment professional per a una actuació més eficaç.
Tot això ha estat possible gràcies a un ampli programa de
continguts, en el qual s'han abordat qüestions com l'origen i els
mecanismes que mantenen la violència de gènere; la importància
del moviment de dones i feministes en la lluita contra la violència
de gènere; la violència de gènere com un procés històric, cultural,
polític, social i estructural i com un problema de salut pública i
drets humans; el cicle de la violència i altres models teòrics explicatius; identificació i
característiques de les diferents fases en les relacions de maltractament; conseqüències
psicològiques, econòmiques i socials en les dones víctimes; i models de bones pràctiques en la
intervenció directa contra la violència de gènere.
Cal recordar que el projecte formatiu del COPIB atén les mesures recollides en el Pacte d'Estat
contra la Violència de Gènere per a erradicar la violència sobre les dones, que assenyala la
conveniència de reforçar les accions de sensibilització i prevenció contra la violència de gènere,
així com a impulsar la formació que garanteixi la millor resposta assistencial.
ENTITATS QUE HI HAN PARTICIPAT
A més de les dues sessions dirigides a professionals de la psicologia, s'han format professionals de
les següents associacions i institucions:
A Mallorca: Mater Misericordia, Creu Roja, Associació Pa i Mel, Convivèxit, Protecció Civil, Obrint
Camins, SOIB, ALAS, Estudi 6 (Centre de Primera Acollida de la Xarxa d’Inclusió Social), Associació
Treball Solidari, Associació Aspaym, Projecte Home, Amadiba, Associació Esment, Fundació
Solidària Monti-sion, Fundació Es Garrovers, CEESIB, Fundació Deixalles Palma, CAIF i Fundació
Nazareth.
A Eivissa: Fundació Deixalles, Projecte Home, Associació ACTEF, Protecció Civil Santa Eulària, i
Serveis Socials Ajuntament Santa Eulària.
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A Menorca: Assorme.
EQUIP DOCENT
El programa “Sensibilització, Conscienciació i Erradicació de la violència contra les dones
desfavorides en risc d'exclusió social” ha comptat amb un equip docent integrat per 6
professionals de la Psicologia amb formació i experiència laboral en igualtat i gènere: Raquel
Herrezuelo, Marga Serra, Rocío Moreno i Marga París, a Mallorca; Mari Lina Ribas, a Eivissa i
Fernando Pérez-Pacho, a Menorca.
DISPOSITIU TELEFÒNICA D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA POST ESTAT D'ALARMA
El COPIB, amb la col·laboració de la Fundació “la Caixa”,
canalitzada a través de l'Acció Social de CaixaBank a Balears,
i de la Direcció General d'Emergències del Govern de les Illes
Balears, va activar el dia 21 de setembre de 2020 un nou
dispositiu d'atenció psicològica a la ciutadania, telefònic i
gratuït, per atendre les necessitats de suport i
assessorament de totes aquelles persones amb afectació
psicològica derivada o agreujada com a conseqüència de la
crisi sanitària del SARS-CoV-2. El telèfon 900 112 003 està
operatiu de dilluns a diumenge, les 24 hores del dia, fins al 15 de gener del 2021. El programa
comptà amb un total de 27 professionals per realitzar les intervencions.
Aquest dispositiu extraordinari permeté absorbir una part del nombre creixent de demandes
d'atenció psicològica detectada en els diferents serveis sanitaris i assistencials de la comunitat i
oferí a la població el suport i l'assessorament professional que necessitava. Així mateix, el
programa alleujà la càrrega dels serveis mèdics i evità una medicalització generalitzada de
problemes i alteracions psicològiques reactives a les circumstàncies viscudes.
Els efectes del confinament i la incertesa que visquérem en tots els àmbits de la nostra vida
quotidiana començaren a notar-se i amb tota certesa aquesta segona onada que experimentarem,
amb nous confinaments selectius, contribuí a l'empitjorament de símptomes que començaren a
desenvolupar moltes persones, així com a l'aparició de nous casos: quadres d'ansietat, manies,
fòbies, insomni, depressió… Un dels principals objectius del programa fou atendre aquests casos,
que moltes vegades es pogueren resoldre oferint a la persona estratègies de gestió emocional,
evitant així la seva cronificació i que derivaren en malalties mentals relacionades amb l'ansietat i
la depressió.
Al costat d'aquestes expressions més agudes, que ja es van poder constatar a través dels diferents
dispositius que es van activar durant l'estat d'alarma, se sumaren quadres clínics més greus
relacionats principalment amb col·lectius vulnerables: persones amb psicopatologia prèvia,
professionals sanitaris i no sanitaris que treballen en l'àmbit de la salut, persones que han
experimentat la pèrdua d'un familiar, familiars de malalts i col·lectius especialment vulnerables,
com ara gent gran, dones i nens en risc o en situació de violència de gènere, col·lectius de malalts
crònics i poblacions en risc d’exclusió social.
L'assistència telefònica que feren els professionals destinats a aquest servei resolgueren dubtes i
aportaren orientacions a totes aquelles persones que visqueren situacions d'especial
vulnerabilitat psicològica.
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PROGRAMA DE MINDFULNESS: UNA EINA CLAU PER A MILLORAR LA NOSTRA QUALITAT DE
VIDA
El projecte “Mindfulness: una eina clau per a millorar la nostra qualitat de vida” és un projecte
desenvolupat pel Grup de Treball de Mindfulness del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes
Balears (COPIB), finançat per la Fundació la Caixa CaixaBank, per realitzar tallers d’iniciació a
mindfulness per a col·lectius de persones vulnerables i es va iniciar el 25/1/21 i ha finalitzat el
31/12/21. El projecte s’ha dut a terme a les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa
en format online i en dues ocasions s’ha pogut realitzar de manera presencial.
L’objectiu general del projecte, és introduir els beneficis de la pràctica de l’atenció plena per
millorar la salut mental i el benestar de les persones a qui va dirigit.
Es pretén millorar el benestar emocional i psicològic de moltes persones que tenen dificultats per
afrontar la nova realitat que ha portat la situació de pandèmia. Així mateix, es pretén fomentar la
pràctica del mindfulness i dotar a tot el conjunt de la població d’una eina accessible i senzilla
perquè, de manera autònoma puguin generar recursos que els permetin millorar la seva qualitat
de vida.
El perfil dels usuaris són persones amb risc de vulnerabilitat psicològica front als efectes de la
covid degut a la situació especial que presenten.
El total de persones ateses fou 364 procedents de 22 entitats.

7.2. ACORDS DE COL·LABORACIÓ AMB INSTITUCIONS I
ASSOCIACIONS, ENTITATS I ALTRES
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7.3. COL·LABORACIONS DEL COPIB AMB ACTIVITATS
FORMATIVES, PROJECTES D’INTERVENCIÓ,

7.4. REPRESENTACIÓ DEL COPIB EN INSTITUCIONS
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7.5. COL·LABORACIONS DEL COPIB AMB PROJECTES
D’INVESTIGACIÓ UNIVERSITARIS
▪

PROJECTE DE RECERCA PER TAL DE MILLORAR EL PROCÉS DIAGNÒSTIC DEL
TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT (TDAH) I ENTENDRE
MILLOR L'ALTERACIÓ. GENER-2021
Des de la Universitat de les Illes Balears ens sol·licitaren
que els professionals de la psicologia poguessin
col·laborar en el Projecte de recerca per tal de millorar el
procés diagnòstic del trastorn per dèficit d'atenció i
hiperactivitat (TDAH) i entendre millor l'alteració.
En el cas de les famílies la participació pot ser interessant
perquè rebran un informe neuropsicològic del seu fill/a i,
a més, d’una petita compensació econòmica per participar en l'estudi. En el cas del/la
psicòleg/a també podien rebre l'informe, per si els hi era útil per conèixer millor les
característiques, les potencialitats i la problemàtica neuropsicològica del nin/a.

▪

ESTUDI SOBRE AUTOCURA DE PSICÒLEGS/GUES QUE TREBALLEN EN L'ÀMBIT DE
LA INTERVENCIÓ. MARÇ 2021.
Les Universitat de Granada, Alacant i Extremadura va portar un estudi
sobre autocura de psicòlegs/gues que treballaven en l'àmbit de la
intervenció. Amb aquest estudi es volia ajudar a la millora de l'autocura
en psicòlegs/gues i en conseqüència, promoure el benestar dins i fora
de l'ambient laboral.

▪

COL·LABORACIÓ DEL COPIB AMB LA INVESTIGACIÓ DEL GRUP DE RECERCA EN
NEUROCIÈNCIA COGNITIU-AFECTIVA I PSICOLOGIA CLÍNICA DE LA UNIVERSITAT
DELS ILLES BALEARS. MAIG 2021.
Des del grup de recerca en Neurociència Cognitiu-Afectiva i
Psicologia Clínica de la Universitat dels Illes Balears s'està
duent a terme una investigació enfocada a identificar si la
consciència corporal de l'esquena intervé sobre els processos
de dolor lumbar crònic i avaluar l'efectivitat de un nou
tractament basat en la imatgeria motora gradual. Per
dilucidar, s'ha dissenyat un projecte format per tres estudis
dirigit a persones majors de 18 anys que:
▪ Actualment pateixen dolor lumbar crònic (dolor més de 6 setmanes seguides) o
recurrent (mínim 3 episodis de mal de més d'una setmana a l'any).
▪ Mai han patit dolor lumbar.
▪ No han patit dolor lumbar els últims 6 mesos ni cap episodi de dolor lumbar que hagi
limitat les seves activitats d'oci / treball els darrers 2 anys o més.
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7.6. FORMACIÓ
Durant el 2021 el COPIB ha realitzat 14 cursos online i 3 cursos presencials essent els assistents
totals: 358 col·legiats/des, 35 d’altres professions i 59 estudiants.

Nom de l'activitat

Col
Eiv/Men

Altres
prof

Data Inici

Durada

Col·legiats

27/01/2021

5

29

6

29/01/2021

8

20

4

12/02/2021

9

33

5

38

17/02/2021

5

25

5

30

05/03/2021

4

26

14

4

44

11/03/2021

8

23

4

5

32

2021_03_20 CURS ONLINE: LA ATENCIÓ
PSICOLÒGICA DAVANT LA PÈRDUA PRE I 20/03/2021
PERINATAL

5

17

3

4

24

2021_01_27 CURS ONLINE:
MANEIG DE SITUACIONS CONFLICTIVES
I PRESSIÓ SOCIAL EN EMERGÈNCIES:
COL·LECTIUS VIOLENTS, MINORIES
ÈTNIQUES, MIGRANTS I ALTRES
COL·LECTIUS D’ESPECIAL
VULNERABILITAT
2021_01_29 CURS ONLINE:
ESTRATÈGIES TERAPÈUTIQUES EN LA
PSICOLOGIA AFIRMATIVA LGTBI+
2021_02_17 CURS ONLINE: TRAUMA I
TEPT: AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ EN
CONTEXT CLÍNIC I FORENSE I LA SEVA
RELACIÓ AMB LA VIOLÈNCIA
2021_02_17 CURS ONLINE:
COMUNICACIÓ DE MALES NOTÍCIES EN
L’ÀMBIT DE LES EMERGÈNCIES
2021_03_05 CURS ONLINE:
NEUROCIÈNCIA DE LA MEDITACIÓ
2021_03_11 CURS ONLINE:
DOL I AFERRAMENT
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4

39

24
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2021_03_26 CURS ONLINE: LA ATENCIÓ
PSICOLÒGICA I SOCIAL EN VIOLÈNCIA
26/03/2026
DE GÈNERE DES D’UNA PERSPECTIVA
INTERCULTURAL

8

19

2021_05_07 CURS ONLINE:
DISSOCIACIÓ TRAUMÀTICA EN LA
INFÀNCIA

07/05/2021

8

22/05/2021

2021_05_22 CURS ONLINE:
APORTACIONS DE LA MUSICOTERÀPIA
EN LA REHABILITACIÓ
NEUROPSICOLÒGICA
2021_06_12 CURS ONLINE: DEMÈNCIA
D’INICI PRECOÇ
2021_06_25 CURS ONLINE: PREVENCIÓ
DEL SUÏCIDI I INFLUÈNCIES DE LES
XARXES SOCIALS I INTERNET
2021_11_19 CURS ONLINE: LA
POSTVENCIÓ EN CONDUCTA SUÏCIDA,
ESTRATÈGIES, DOL I ASSOCIACIONISME
2021_11_27 CURS PRESENCIAL:
INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES
2021_12_11 CURS PRESENCIAL
EIVISSA: INTERVENCIÓ EN
EMERGÈNCIES
2021_12_11 CURS PRESENCIAL
MENORCA: INTERVENCIÓ EN
EMERGÈNCIES

2

4

25

62

4

66

3

14

10

24

12/06/2021

3

9

2

11

25/06/2021

4

13

4

18

19/11/2021

3

20

5

25

27/11/2021

7

16

11/12/2021

7

12

18/12/2021

7

3

1

16
12

3

7.6.1. FORMACIÓ: SESSIONS CLÍNIQUES, SEMINARIS,
WEBINARS
Durant el 2021 el COPIB ha realitzat 7 sessions clíniques, 1 seminari amb una participació de 132
assistents i 3 Webinars
Nom de l'activitat
2021_02_16 SESSIÓ CLÍNICA ONLINE: AVALUACIÓ NEUROPSICOLÒGICA EN UN
CAS DE TRAUMATISME CRANI ENCEFÀLIC
2021_03_10 SESSIÓ CLINICA ONLINE: CONCEPTUALITZACIÓ I TRACTAMENT
PACIENTS LGTBIQA+
2021_04_21 SESSIÓ CLÍNICA ONLINE:
COORDINACIÓ DE PARENTALITAT: CAS PRÀCTIC DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
2021_05_31 SESSIÓ CLÍNICA ONLINE: LA ADDICIÓ A LES TIC EN LA ADOLESCÈNCIA
2021_06_09 SESSIÓ CLÍNICA ONLINE: INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN TRAUMA I
ADDICCIONS
2021_10_05 SESSIÓ CLÍNICA ONLINE:
METODOLOGIES AGILE EN L’ÀMBIT RRHH
2021_10_13 SESSIO CLÍNICA: SUÏCIDI CONSUMAT
2021_10_07 SEMINARI: ATENCIÓ PSICOLÒGICA AMB ENFOCAMENT DE GÈNERE
EN DONES VÍCTIMES DE VIOLÉNCIA DE GÈNERE AMB DROGODEPENDÈNCIES
2021_04_14 WEBINAR: “Assetjament i ciberassetjament escolars: conceptes i
estratègies per a prevenir-los”
2021_05_19 WEBINAR: “Risc suïcida i funcions executives en el trastorn depressiu
major: El projecte Suicog”
2021_05_25 WEBINAR: "Ciberassetjament a víctimes de violència de gènere des
d'una perspectiva psicològica"
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Data Inici

Durada

16/02/2021

1,5

10/03/2021

1,5

21/04/2021

1,5

31/05/2021

1,5

09/06/2021

1,5

05/10/2021

1,5

13/10/2021

1,5

07/10/2021

1,5

14/04/2021

1,5

19/05/2021

1,5

25/05/2021

1,5

Pàgina 86

7.6.2 FORMACIÓ: ALTRES ACTIVITATS
Durant el 2021 el COPIB ha realitzat 7 sessions de cinefòrum, 42 sessions de mindfulness, 5
presentacions de llibres, 1 Jornada i 33 activitats formatives subvenció IBD
Nom de l'activitat
2021_01_21: CINEFÒRUM PSICOLOGIA DEL ESPORT
DOCUMENTAL 1: PSICOLOGIA DEL ESPORT D’ALT RENDIMENT
DOCUMENTAL 2: DOCUMENTAL EXERCICI FÍSIC
2021_02_18 CINEFÒRUM
PSICOLOGIA DE LA SALUT.
DOCUMENTAL 1: DEAR FEAR; Benji Weeratunge.
DOCUMENTAL 2: EL CIRCO DE LAS MARIPOSAS (Joshua Weigel)
2021_03_18 CINEFÒRUM
PSICOLOGIA D’IGUALTAT I GÈNERE:
DOCUMENTAL 1: NORMAL (2016 Isabel Coixet)
DOCUMENTAL 2: TODO SALDRÁ BIEN, PINGÜINO (2016 Miguel Bosch)
DOCUMENTAL 3: JUPITER I MART (2016, CARLA SUBIRANA)
2021_04_15 CINEFÓRUM:
PSICOLOGIA DEL TREBALL I LES ORGANITZACIONS: LLARGMETRATGE (EL MÉTODO (2005, Marcelo
Piñeyro) 112 minutos. Drama.
2021_05_20 CINEFÒRUM: PSICOLOGIA SOCIAL:
DOCUMENTAL: (Psicópolis) 20 minutos
2021_10_21 CINEFÒRUM: PSICOLOGIA DEL ENVELLIMENT. Conferencia “Prevenir el
envejecimiento imaginario”
2021_11_18 CINEFÒRUM PSICOLOGIA EDUCATIVA. Documental “En busca del talento”

DATA

21/01/2021

18/02/2021

18/03/2021

15/04/2021

20/05/2021
21/10/2021
18/11/2021

2021_12_16 CINEFÒRUM
PSICOLOGIA D’ADDICCIONS Fragments de la sèrie “The Wire”

16/12/2021

SESSIONS MINDFULNES

DE GENER A
DESEMBRE:
SETMANAL

PRESENTACIÓ LLIBRE:
“SUPERAR EL CÁNCER DESPUÉS DEL CÁNCER”

16/02/2021

PRESENCIÓ LLIBRE:
“PONIENDO ALMA AL DOLOR”

22/04/2021

PRESENTACIÓ LLIBRE:
“MANUAL DE PSICOLOGIA FORENSE”

01/06/2021

PRESENTACIÓ LLIBRE:
“DUELO, AUTOLESIÓN Y CONDUCTA SUICIDA”

02/06/2021

PRESENTACIÓ LLIBRE:
MANUAL PARA LA COMPRENSIÓN Y EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO INTEGRAL DE LOS EFECTOS DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS MUJERES

23/06/2021

I JORNADA DE PSICOLOGIA CLINICA EN ATENCIÓ PRIMARIA

26/11/2021

ACCIONS FORMATIVES PER SUBVENCIÓ IBD.
“PREVENCIÓ, SENSIBILITZACIÓ, CONSCIENCIACIÓ I ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRE LES
DONES DESFAVORIDES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL”

DATES DEL
27 DE
SETEMBRE
AL 15 DE
DESEMBRE
2021
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7.6.3 FORMACIÓ FOCAD
El Consell General de la Psicologia d'Espanya té en marxa un Programa de Formació Continuada a
Distància (FOCAD) amb la finalitat de promoure l'actualització cientificoprofessional dels/de les
psicòlegs/ogues col·legiats/des en diferents camps de la intervenció psicològica (Psicologia Clínica
i de la Salut, Psicologia Educativa, Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans,
Psicologia de la Intervenció Social, Psicologia de l'Activitat Física i l'Esport, Psicologia Jurídica,
Psicologia del Trànsit i de la Seguretat, etc.).
Aquest Programa consisteix en l'estudi, i avaluació dels coneixements, de diversos materials
educatius elaborats per prestigiosos/es psicòlegs/ogues acadèmics/ques i professionals. Els
psicòlegs/ogues que superin aquesta avaluació obtindran el corresponent certificat de 20 hores
(2 crèdits).

El PROGRAMA DE FORMACIÓ CONTINUADA A DISTÀNCIA (FOCAD) PER COL·LEGIATS/DES
durant el 2021 el COPIB ha realitzat 3 convocatòries (gener-març; abril-juny; octubre-desembre)

EDICIÓ QUARANTA-QUATRENA, 44 (GENER-MARÇ 2021)
▪

Com ser competent com a professional
de la psicologia de l'esport?

▪

Influència de les emocions en
l'aprenentatge i creixement personal.

▪

Gir transdiagnòstic i tornada de la
psicopatologia:
Proposta
d'una
integració existencial-contextual.

Segones edicions FOCAD: (Amb l'objectiu que els nous col·legiats puguin accedir a les anteriors
edicions del FOCAD, s’ofereixen 5 cursos d'edicions realitzades al llarg d'anys anteriors, revisades
i actualitzades).
▪

Telepsicologia: Tractaments mediats per tecnologies. A quatre anys del primer Focad en
ciberteràpies i sota la llum de la COVID.

▪

Tractament assertiu comunitari.

▪

Intervenció amb dones víctimes de violència masclista des d'una perspectiva de gènere i
a través de l'apoderament.

▪

Tractament de l'agorafòbia. Aplicacions clíniques de les tècniques d'exposició a realitat
virtual.

▪

La tàctica del canvi. Introducció a la teràpia breu estratègica.

EDICIÓ QUARANTA-CINQUENA. 45 (ABRIL-JUNY 2021)
▪

Perspectives transdiagnòstiques en psicoteràpia, influència de les emocions en
l'aprenentatge i creixement personal.

▪

Processos de supervisió per a la certificació Europsy en psicologia del treball i de les
organitzacions (PTO).
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▪

La mediació intergeneracional en conflictes familiars. Estratègies i tècniques d'intervenció

Segones edicions FOCAD:
▪

Violència filio-parental o maltractament de fills a pares.

▪

Tractament grupal dels homes condemnats per un delicte de violència de gènere.

▪

Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA).

▪

Acompanyament terapèutic amb persones amb patologies mentals greus.

▪

Teràpia basada en la mentalització (MBT).

EDICIÓ QUARANTA-SIS. 46 (OCTUBRE-DESEMBRE 2021)
▪

Psicologia de l’esport: rendiment, lesions
esportives i galàxia de factors influents.

▪

Fonaments de parentalitat positiva.

▪

Trastorns de personalitat, trauma i dissociació
estructural.

Segones edicions FOCAD:
▪

Intervenció psicològica amb familiars de persones amb discapacitat intel·lectual.

▪

Les xarxes socials en la intervenció comunitària.

▪

La innovació en les organitzacions.

▪

Persones que es converteixen en membres, tasques que esdevenen en projectes i
agrupacions que es transformen en equips d'alt rendiment: La psicologia dels equips de
treball.

▪

L'abús psicològic en sectes coercitives: Anàlisi, avaluació i intervenció.

FOCAD PER A DIVISIONS
Des de l'11 de gener fins al 31 de desembre de 2021, tots/es els col·legiats/des han pogut accedir
als cursos de FOCAD específics per als membres adscrits de les divisions. Es recorda que només
tenen accés als cursos de la Divisió a la qual pertanyen. Qui desitgi realitzar els cursos de FOCAD
per a les divisions haurà de sol·licitar, de manera gratuïta, la seva incorporació a aquestes.
FOCAD per a Divisió de Psicologia del Treball i els Recursos Humans
▪

La norma UNE-ISO 10667.

▪

Psicologia del treball i l'impacte en la transformació digital de les organitzacions.

FOCAD per a Divisió de Psicologia Educativa
▪

Les funcions executives en l'àmbit educatiu: Definició, avaluació i promoció

▪

Avaluació i intervenció en alta capacitat.

▪

Tecnologia, xarxes i adolescència: Riscs i actuacions específiques.
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FOCAD per a Divisió de Psicologia de l'Esport
▪

Aspectes psicològics de les lesions esportives: Teoria i pràctica professional.

▪

Biofeedback aplicat al control emocional en l'esport.

▪

El dia després de l'alta competició: La retirada esportiva.

FOCAD per a Divisió de Psicologia Clínica i de la Salut
▪

Tractaments psicològics per a la intervenció primerenca en psicosi.

FOCAD per a Divisió Psicologia de Psicoteràpia
▪

Regulació emocional aplicada al camp clínic.

▪

Tractament basat en la mentalització per a trastorns de la personalitat.

FOCAD per a Divisió Psicologia Jurídica
▪

La justícia restaurativa i la mediació penal.

▪

La neuropsicologia dins de l'exercici forense.

▪

El professional de la psicologia com a coordinador de parentalitat.

▪

La prova preconstituïda. models d'entrevista psicològica forense.

FOCAD per a Divisió d'Intervenció Social
▪

La funció del/de la psicòleg/oga en la intervenció social en xarxa.

▪

Psicologia de la intervenció social en un context d'exclusió.

FOCAD per a Divisió del Trànsit i de la Seguretat

8.

▪

El rol actual del/de la professional de la psicologia en el permís per punts.

▪

Psicologia aeronàutica.

▪

La psicologia del trànsit i la seguretat en la nova mobilitat.

REUNIONS AMB EL CONSEJO GENERAL DE LA
PSICOLOGIA DE ESPAÑA

Al llarg de l’any 2021 s’han tingut un total de 7 reunions amb l’assistència del Degà del COPIB on
s’han tractat temes relacionats amb la professió, tant a nivell col·legial com institucional.
Dates de reunió Junta General
▪ 26 de juny de 2021
▪ 18 de desembre de 2021
Dates reunions Junta de Govern
▪ 20 de febrer de 2021
▪ 24 d’abril de 2021
▪ 26 de juny de 2021
▪ 23 d’octubre de 2021
▪ 18 de desembre de 2021
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9.

BORSA DE TREBALL

Durant l’any 2021 s’han publicat en total 55 ofertes de treball a través de la web del COPIB,
havent 8.017 accessos a dita borsa de treball.

10.

SERVEI D’ORIENTACIÓ I
ASSESSORAMENT PROFESSIONAL (SOAP)

El Servei d’Orientació i Assessorament Professional va començar el seu funcionament el mes de
març de 2000, principalment com una necessitat d’ampliar els serveis que podia oferir el COPIB
als/a les col·legiats/des o a aquelles persones que es trobaven en el darrer cicle o curs de la
formació universitària de Psicologia, que volguessin informar-se sobre les diferents sortides
professionals o sobre aquells aspectes relacionats amb el desenvolupament de la professió, i
també per tal d’informar a els/les psicòlegs/ogues d’altres indrets d’arreu del món o de la
Península que estiguessin interessats/des en poder exercir la professió a la nostra Comunitat.
Al llarg dels darrers anys de funcionament del servei (SOAP) hem pogut constatar com s’ha anat
convertint amb un servei de consulta sobre diferents aspectes de la nostra professió, i emprat
fonamentalment per col·legiats/des que exerceixen la professió i per alumnat o també per
usuaris/àries dels serveis de psicologia que han tengut qualque dificultat amb els/les
professionals que els/les atenien.
Inicialment és un servei que neix amb els objectius següents:

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANUAL COPIB 2021

Pàgina 91

▪ Informar sobre aspectes tècnics o administratius relatius a l’inici de l’exercici lliure de la
professió (temes relatius a l’inici de l’activitat de despatx, obligacions fiscals, procediments
administratius, etc.).
▪ Informar sobre les diferents àrees de treball, sortides professionals i itineraris d’inserció.
▪ Orientar sobre altres serveis generals a l’abast de la xarxa comunitària sobre informació i
orientació per a la col·locació.
▪ Orientar sobre la formació que es dona al COPIB, recollir informació sobre noves
necessitats formatives i fer les propostes adients a la Junta Rectora del COPIB.
▪ Informar sobre l’activitat del COPIB, els serveis i programes que es duen a terme i formes
d’accés.
▪ Orientar sobre nous texts de Lleis que tenen relació amb la professió.
Al llarg d’aquests anys de funcionament del servei, les demandes han anat transformant-se
segons els esdeveniments més rellevants o que més repercussió han tengut sobre el nostre
desenvolupament professional, com per exemple qüestions relacionades amb les tramitacions
per aconseguir l’acreditació com a Psicòleg/oga General Sanitari/ària, segons l’establert a la Llei
5/2011 d’Economia social, o els itineraris formatius com ara el Màster en Psicologia Clínica i de
la Salut per tal d’aconseguir segons l’establert a la Llei 33/2011 General de Salut Pública el títol
de Psicologia Generalista Sanitària.
L’any 2021 varen ser ateses un total de 272 demandes de 257 persones, 4 es varen fer mitjançant
entrevista personal, 29 telefònica i 224 per correu electrònic.

RELACIÓ DE PERSONES ATESES AL COPIB
Homes
Col·legiats/des

Dones

Totals

16

106

122

6

12

18

14

42

56

0

6

6

Persones usuàries

13

42

55

TOTAL

49

208

257

Estudiants
Llicenciats/des-Graduats/des
Altres COPS

RELACIÓ DE RESPOSTES A LES DEMANDES
Homes Dones Totals
Presencials

0

4

4

Telefòniques

6

23

29

Correus electrònics

43

181

224

Totals

49

208

257
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En el decurs d'aquest exercici s’ha seguit amb el format de resposta a les peticions via e-mail als
efectes d'una major agilització en la resolució de les demandes. Tot i això, el SOAP sempre està
obert a entrevistes personalitzades amb els col·legiats/des i usuaris/àries.
De les persones ateses, el desglossament és el següent:

Homes Dones
Mallorca

Totals

32

127

159

Eivissa

2

26

28

Menorca

2

17

19

Formentera

1

0

1

Península

2

7

9

Estranger

2

6

8

Sense determinar

8

25

33

49

208

257

Totals

De tots/es els/les professionals de la Psicologia atesos/es mitjançant entrevista personal -4 en
total- han estat dones.
De tots/es els/les professionals de la Psicologia atesos/es mitjançant entrevista telefònica -29
en total- 23 han estat dones i 6 homes.
De tots/es els/les professionals de la Psicologia atesos/es mitjançant correu electrònic
- 224 en total- 181 han estat dones i 43 homes.
De les 257 persones ateses, 55 són usuaris/usuàries de serveis de psicologia, de les que 42 han
estat dones i 13 homes. Aquestes consultes han estat relacionades amb la pràctica i la
deontologia professional. 56 peticions han arribat de llicenciats/des o graduats/des en
Psicologia, de les que 42 han estat dones i 14 homes. 18 peticions han estat d’estudiants de
Psicologia, de les que 12 han estat dones i 6 homes, i també hem tengut 6 peticions de
col·legiats/des d’altres col·legis professionals de psicologia, de les que 6 han estat dones.
A continuació es relaciona amb més detall les demandes efectuades al Servei, recordant que no
s’estableix el criteri d’una demanda per col·legiat/da, tenint en consideració que una vegada que
són atesos solen fer més d’una consulta.

Tipus de demandes

Homes

Dones

Total

Informació jurídica/legislació

11

35

46

Psicologia General Sanitària

4

37

41

Homologació titulació estrangera

7

18

25

Recerca de professionals de la Psicologia

4

21

25

Recursos psicològics

1

21

22

Inici activitat laboral

6

13

19
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Formació de Post grau

4

14

18

Informació fiscal/econòmica

1

12

13

Oposicions/borses de treball

4

9

13

Test / material

3

9

12

Pràctiques Màster

1

7

8

Apertura de centre

1

6

7

Acreditació centres sanitaris

1

5

6

Deontologia

4

2

6

Informes psicològics i pericials

1

4

5

Vacunació

0

3

3

PIR

0

3

3

Programa emergències

1

0

1

Turn de perits

1

0

1

55

219

274

Total

DADES COMPARATIVES DELS DARRERS EXERCICIS (DEMANDES)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

133

343

311

479

154

249

259

217

118

181

274

11. BIBLIOTECA DIGITAL DEL COPIB
UN NOU RECURS A LA DISPOSICIÓ DELS/DE LES COL·LEGIATS/DES PER A PRÉSTEC DE LLIBRES
ELECTRÒNICS
Sempre cercant oferir els millors recursos i solucions i
conscients de l'evolució tecnològica que està experimentat la
nostra professió (en part potenciada per la situació que vivim),
el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) posa
a la disposició dels col·legiats i col·legiades la BIBLIOTECA
DIGITAL DE PSICOLOGIA que permetrà el préstec de llibres
electrònics.
Aquesta biblioteca disposa d'un fons bibliogràfic de 1.500 títols i recursos en diversos idiomes i
en format llibre amb accés tant en línia com fora de línia a través dels teus dispositius,
ordinadors, tauletes, telèfons mòbils o lectors de llibres electrònics i s'anirà ampliant
periòdicament tenint en compte sempre les demandes dels/de les col·legiats/des. La plataforma
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presenta una sèrie de funcionalitats que permeten treure-li un rendiment òptim i, per
descomptat, amb un cost zero per a tot el col·lectiu col·legial.
Alguns dels avantatges que té aquest nou recurs són:
▪

Col·leccions amb temàtiques específiques: carrusels dinàmics, lectures recomanades,
títols classificats per àmbit i temàtica, etc.

▪

Recomanacions de títols a mesura que es vagin realitzant seleccions de llibres (estil
Netflix).

▪

Possibilitat de suggerir títols que afegir al fons bibliogràfic.

▪

Lectura en qualsevol lloc i en qualsevol moment: accessible 24/7 i modalitat de lectura
en línia i fora de línia, la qual cosa permet llegir sense connexió.

▪

Aplicació en iOs, Android i Microsoft.

▪

Gestionar l'acte del préstec, renovacions, consulta d'historial de préstec, lectura de
notificacions d'avís, gestió de dispositius associats.

Accés
Pots accedir a la BIBLIOTECA DIGITAL a través del banner instal·lat a la pàgina inicial del web del
COPIB introduint el número de col·legiat/da i la contrasenya.
Normativa del préstec
Es poden agafar un màxim de cinc llibres electrònics, en préstec, amb una possible renovació
que es gestiona a través de l'àrea de l'usuari de la pròpia plataforma.
Per a realitzar el préstec has de realitzar una cerca a través de les diverses opcions del catàleg i
una vegada localitzis el títol que t'interessi, pots realitzar una vista prèvia o bé clicar damunt i
seleccionar el botó corresponent.
Esperam que aquest nou recurs vos sigui útil i pugui esser utilitzat com una eina més en el
vostre treball.

12. DOCIMOTECA DEL COPIB
La Docimoteca, és una secció situada a la seu del COPIB on hi ha disponible per a la seva consulta
el material d'avaluació psicològica que TEA Ediciones i l'Instituto de Orientación Psicológica
Asociados EOS els quals posen a la disposició dels col·legiats després de signar un conveni de
col·laboració amb el COPIB per afavorir l'accés i promoure el correcte ús dels test d'avaluació
psicològica així com engegar un servei de préstec dels test més rellevants i nous del mercat.
La Docimoteca és un servei professional creat amb la finalitat de facilitar l'accés dels
col·legiats/des a la informació de test, escales, bateries, qüestionaris de les diferents àrees de la
psicologia i la psicopedagogia, com: intel·ligència, aptituds, desenvolupament, personalitat,
llenguatge, memòria, percepció, neuropsicologia, rendiment, clima i organització, interessos i
motivació, dificultats i trastorns, etc. Entre altres materials, disposa de tests de correcció
manuals de correcció informatitzada amb la possibilitat d'imprimir els resultats i informe. Els
test informatitzats inclouen la fitxa tècnica, les instruccions d'ús, la correcció i, si escau, la
possibilitat d'elaborar l'informe.
La Docimoteca del COPIB compta amb els fons que cedeixin l'Instituto EOS i TEA Ediciones, en el
marc dels convenis citats. En aquest sentit, cal recordar que els tests inclosos són els d'ús més
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freqüent i els que compten amb la valoració favorable de la Comissió de Test del Consell General
de Psicologia d'Espanya.
Els col·legiats/des poden consultar el llistat de test disponibles a través del web del COPIB, així
com realitzar la sol·licitud de consulta, préstec de tests i d'altres materials i correcció.
Per a això, el COPIB ha equipat la sala amb un ordinador per realitzar la correcció de la prova i
una impressora per imprimir els resultats a fi d'obtenir el perfil i informe.
D'una banda, el servei de consulta de manuals a la seu del COPIB i a més el de préstec de proves
per a ús fora de la seu del COPIB.
A causa de les característiques especials del material, el préstec
de les proves d'avaluació és exclusiu per a col·legiats/des amb la
finalitat de garantir el seu correcte ús.
A la seu del COPIB els col·legiats/des podran accedir a les proves
per a la seva consulta però no es podrà atendre i passar proves a
pacients en les instal·lacions del collegi.
El COPIB oferirà als col·legiats un servei amb cost addicional d'accés i ús puntual de test fora de
la seu de la Docimoteca durant 15 dies per realitzar l'avaluació. Així mateix, el COPIB inclourà a
més el servei de correcció de tests en aquells casos en els quals TEA i EOS facilitin llicències de
correcció individual o paquets de llicències per a la seva instal·lació a nom i ús del collegi amb el
cost que correspongui.
Existeix un nombre limitats de les proves?
Sí, l'objecte d'aquest conveni és afavorir en els/les nostres col·legiats/des que puguin conèixer
les proves perquè decideixin si s'ajusten a les seves necessitats abans de fer la inversió que
suposa comprar-les. Per tant, cada col·legiat/da tindrà un nombre màxim d'usos en cadascuna
dels tests. D'aquesta manera, allò que pretenem és fomentar un bon ús de les eines així com
processos d'avaluació psicològica rigorosos que puguin veure's avalats per dades
psicomètriques validades.
Quins avantatges suposa per al/a la col·legiat/da?
A més de permetre la consulta, comparació i ús de proves, la signatura del conveni amb ambdues
distribuïdores recull que tots/es aquells/es col·legiats/des interessats a adquirir alguna de les
proves es puguin beneficiar d'un descompte sobre el preu de venda.
El llistat de material d’avaluació de la docimoteca del COPIB és el següent:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Escala de aptitudes intelectuales BAS-II
Escalas de desarrollo Merrill-Palmer revisadas MP-R
Escalas de inteligencia de Reynolds RIAS
Tests de inteligencia Breve de Reynolds RIST
Batería de aptitudes de TEA BAT-7
Batería de evaluación de los procesos lectores en secundaria y bachillerato –
revisada PROLEC-SE-R
Cuestionario para la orientación vocacional y profesional EXPLORA
Evaluación de competencias COMPETEA
Inventario de evaluación de personalidad PAI
Cuestionario clínico de personalidad para adolescentes y adultos TAMADUL
Listado de síntomas breve LSB-50
Sistema de evaluación de la conducta adaptativa ABAS-II
Sistema de evaluación de niños y adolescentes SENA
Cuestionario de madurez neuropsicológica escolar CUMANES
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Evaluación conductual de la función ejecutiva versión infantil BRIEF-P
Tets de los senderos para la evaluación de las funciones ejecutivas TESEN
Tests de inteligencia emocional MATRICES
Batería psicopedagógica. EVALUA 0 a 10
Test de resistencia al trauma. TRAUMA
Escala de conciencia lectora. ESCOLA
Evaluación procesos metacognitivos en escritura. EVAPROMES
Cuestionario detección trastornos comportamiento en niños y adolescentes. ESPERI
Test evaluación matemática temprana. TEMT4
Batería evaluación cognitiva de la lectura y escritura. BECOLE
Pruebas evaluación de las competencias de comprensión lectora. ECLE 1, 2 y 3
Inteligencia General y Factorial. IGF 1 a 6
Cuestionario estrategias de aprendizaje y motivación. CEAM

13. EVOLUCIÓ TECNOLÒGICA I XARXES SOCIALS
S’ha continuat amb la visibilització del Col·legi a través de
la difusió de continguts i noticies d’interès, així com la
redacció de texts relacionats amb les activitats
organitzades per les diferents àrees i Grups de Treball, en
les diferents publicacions del COPIB (web, butlletí).
Per altre banda es segueixen publicant noticies en les
xarxes socials (facebook, twitter i instagram) per
potenciar la presència de la psicologia a la societat.
Continuam utilitzant la tecnologia streaming, amb l’objectiu d’aconseguir la participació de
col·legiats/des de les illes a reunions i accions formatives.
Es segueix treballant en la web del COPIB en un procés de millora continua per facilitar l’accés
de tots els continguts als col·legiats/des i a la ciutadania en general.

13.1 BUTLLETÍ INFORMATIU

Pel que fa al butlletí informatiu s’han editat al llarg de tot l’any 2021 un total de 71 butlletins
informatius.
S’han pujat en total 206 notícies a la web del COPIB mitjançant el butlletí havent un total de
2007 subscriptors.
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13.2 PÀGINA WEB
A continuació posem algunes dades estadístiques significatives en relació a la pàgina web del
COPIB (www.copib.es)
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13.3 XARXES SOCIALS
TASQUES REALITZADES
Planificació de continguts en funció de les activitats,
reunions i esdeveniments del COPIB, utilitzant la
informació que arriba del Gabinet de Premsa, de la Junta,
del Bloc del GIPEC i del buidatge sistemàtic de la
Newsletter.
Seguiment de XS d'Institucions, entitats i agents socials
per a aprofitar moments d'interacció que de visibilitat al
col·lectiu així com vehicular continguts de qualitat per al
Col·legi.
Seguiment i anàlisi de resultats.
Per a aconseguir una comunicació més eficaç d'acord amb les noves formes de consum de la
informació, s'han utilitzats recursos de disseny:
▪

Fotografies pròpies i cerca de fotos en bancs lliures de drets

▪

Tractament de les fotografies.

▪

Maquetació de bàners, collage de fotografies i pòsters adaptats a cadascuna de les xarxes.

▪

Plantilla seminaris web adaptable a diferents xarxes.

▪

Edició de vídeo.

Per al disseny s'han utilitzat programes Adobe i per a una millor planificació, programació i
anàlisi de les publicacions s'han utilitzat la Plataforma.

ACCIONS ESPECÍFIQUES
▪

Promoció de la CA del COPIB: Creació d'una
plantilla adaptada en 13 dissenys i dos vídeos.

▪

PROGRAMES COVID: 7 dissenys adaptats a les
diferents plataformes.

▪

DIA INTERNACIONAL: Edició de 12 vídeos amb
les declaracions oficials del COPIB, publicats en
les diferents xarxes i allotjats a YouTube.

▪

CAMPANYA DE PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI: Creació
d'una plantilla adaptada a 14 dissenys, 3 collage
i un disseny de Campanya General adaptat als diferents formats.

▪

I JORNADA DE PSICOLOGIA CLÍNICA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA: Seguiment de la Jornada
amb 6 dissenys adaptats a les diferents xarxes (va ser possible gràcies a la coordinació
amb la cap de premsa). Dos dissenys previs de promoció de la Jornada.
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FACEBOOK:
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Durant tot l'any 2021 les XS han mantingut una tendència positiva tant en publicacions com en
nombre de seguidors, encara que s'observa una certa disminució en relació amb l'any anterior
en abast i interacció, possiblement relacionat amb la finalització del confinament. No obstant
això, no hem d'oblidar que impressions, abast i compartits, es relacionen en general, amb
contingut de qualitat, que interessin a la comunitat.
Les publicacions amb més interaccions ens donen una idea dels temes que interessen a la nostra
comunitat. Les 5 entrades amb més reacció són les de la Campanya contra el suïcidi, el Dia
Internacional de l'esport i el Dia Internacional de l'Educació.
En aquestes entrades millor posicionades, l’engagement (compromís i participació de la
comunitat) va del 2,81% al 0,51% (veure glossari).
Un aspecte important és l'absència de comentaris negatius.

INSTAGRAM

Publicacions totals 520 (informe anterior 283)
1176 Seguidors (informe anterior 896)
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A destacar el trànsit a web que la xarxa genera i l’engagement (compromís de la comunitat).
L’engagement del compte d'Instagram és molt alt.
El nostre Instagram és encara molt jove i la comunitat és petita però molt compromesa. Es
considera que per a comptes amb més de 10.000 seguidors un 3% és correcte. En comptes de
5000 seguidors s'espera una mitjana de likes per publicació de 50.

Stories 606; A destacar l'increment en l'abast (anterior 67.096) que és una mètrica de la nostra
presència i equilibrat amb les impressions (anterior 78.413) que indica qualitat de les nostres
publicacions i una comunitat vinculada.
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TWITTER
Xarxa que utilitzam per a compartir informació sobre activitats del Col·legi i articles d'interès. No
compartim opinions ni intentam generar conversa

YOUTUBE

El canal ha millorat i és al costat d'Instagram una xarxa important, perquè permet agrupar
contingut audiovisual per a enllaçar a les altres xarxes. Actualment tenim en el canal 48 vídeos
amb 46 subscriptors.
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Les visualitzacions (nombre real de vegades que es veuen els nostres vídeos) s'han
incrementat, de 1.133 en 2020 a 2.406 la qual cosa suposa un increment del 112%
El 97,6% de les visualitzacions són de No subscriptors. La durada mitjana de la visualització és
de 0.58 min.
Impressions: núm. de vegades que Youtube mostra les miniatures als espectadors 27.583
(anterior període 8.445), la qual cosa suposa un increment del 227%
CTR (% de clics sobre la miniatura que mostra Youtube per a veure el vídeo) És de 3,9% (en
2020 és 5,5%). La majoria de canals oscil·la entre 2% i 10%.
Vídeos millor posicionats

Àrea geogràfica

GLOSSARI
Abast d'una publicació o pàgina, indica el nombre de persones que veuen el nostre contingut,
però no tots els nostres seguidors o fans veuran el nostre contingut.
Impressions és el nombre de vegades que es presenta el nostre contingut, però pot ser que un
mateix usuari el vegi diverses vegades. Per exemple, en Facebook pot sortir una publicació en
la secció de notícies i es pot tornar a mostrar quan es comparteix (veiem molta informació
duplicada a partir dels nostres contactes).
Abast i impressions són dues mètriques que varien una mica segons la xarxa i que poden
confondre's. És freqüent tenir un número major d’impressions que d'abast. Per exemple, a
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Twitter amb un mateix abast, que depèn directament del nombre de seguidors, podem doblar
les impressions si hi publicam molt.
En general, augmentar l'abast significa que anam incrementant la presència de la nostra marca,
però és important que aquest abast sigui significatiu, és a dir, de persones interessades,
vinculades al nostre projecte. Si augmenten les impressions significa que estam generant
contingut de qualitat i a mesura que la comunitat va compartint el nostre contingut, creix el
nostre abast i nombre d'impressions de manera conjunta.
Interacció o Reacció totes les accions de l'usuari amb la publicació. Engagement (compromís)
relaciona la taxa d'interacció (tipus d’interacció en relació al nombre de seguidors en un
període de temps) hi ha diverses fórmules per a calcular-lo i varia segons les dades que
proporcionen les diferents xarxes. Per exemple, per a Facebook en pàgines de fins a 10.000
seguidors es considera correcte un 0,94% per a la pàgina i 0,60% per post. En Twitter es
considera bé una taxa d'interacció general del 2%.
Benchmarking es comparació.

14. GABINET DE PREMSA
EL COPIB CONSOLIDA LA SEVA PRESÈNCIA EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ EN 2021
•

El nombre d'informacions elaborades pel departament de comunicació del COPIB creix
un 2,7% i es registra un increment de sol·licituds d'intervenció d'un/a professional de la
psicologia del 5,2%, respecte a 2020.

•

El conjunt de l'activitat informativa gestionada per
Col·legi es concreta en un total aproximat de 447
impactes informatius.

•

Les seqüeles psicològiques en la població derivades
de la pandèmia per la covid-19 mantenen el focus
informatiu en la salut mental i en les mancances del
sistema de salut per a fer front a l'atenció ciutadana

COMUNICACIÓ COPIB 2021
El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) i els seus professionals han afermat en
2021 la seva presència en els mitjans de comunicació, apareixent regularment en articles i
reportatges o intervenint en programes de ràdio i televisió per a oferir la seva opinió com a
experts en salut i aprofundir en els temes que varen marcar l'actualitat el passat exercici.
La pandèmia motivada per la covid-19 i l'impacte psicològic que està tenint en la població han
mantingut el focus informatiu durant tot l'any en la salut mental i en les mancances del sistema
de salut per a fer front a l'atenció ciutadana. Tot això ha contribuït a visibilitzar la importància
de la professió, així com a un major reconeixement social del col·lectiu de psicòlogues i
psicòlogues.
Així es desprèn de l'acolliment per part dels diferents mitjans de comunicació de les notes
informatives i opinions que s'han emès des del departament de Comunicació del Col·legi. Així
mateix, es constata un major interès pel valor afegit que aporta la Psicologia en diferents àmbits
d'interès per a la ciutadania, amb peticions al gabinet de comunicació demandant la intervenció
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d'un/a professional de la psicologia per a elaborar articles i reportatges de tota mena d'àrees i
temàtiques.

DADES D’ACTIVITAT
El treball de coordinació, redacció i enviament de comunicats informatius realitzat des del
gabinet de premsa, així com l'atenció i gestió de sol·licituds d'informació específica per part dels
mitjans, ha tractat sempre d'afavorir la projecció i la imatge pública del Col·legi i de tot el
col·lectiu, visibilitzar la gestió del COPIB i defensar el treball dels/de les professionals de la
Psicologia a les Illes afavorint que s'escolti la seva opinió en situacions de rellevància pública.
En l'exercici 2021, el COPIB va emetre 188 notes informatives, comunicats i manifestos per a
donar a conèixer el treball que realitza la institució, tant de manera externa -premsa escrita,
ràdio, televisió i publicacions digitals- com de manera interna entre els col·legiats i les
col·legiades, a través dels diferents canals de comunicació del col·legi (xarxes socials i butlletí
informatiu). Així mateix, el gabinet va gestionar 123 peticions d'intervenció de professionals de
la psicologia. Aquestes xifres representen un increment del 2,7% i del 5,12% respectivament,
respecte a les dades de 2020.
Juny, octubre i novembre varen ser els mesos en què el gabinet va registrar una major activitat
informativa, concentrant el 35,10% del total de comunicats emesos. Gener, agost i desembre,
ixí mateix, varen ser els mesos de menor moviment, concentrant el 15,42% de les notificacions.
Les demandes de mitjans no sols s'han consolidat, sinó que s'han convertit en una pràctica
habitual especialment en els espais de televisió i ràdio amb espais per a l'anàlisi i el debat.
Destaca, per exemple, el programa especial que ‘Material sensible’ (Canal 4 TV) va dedicar
íntegrament al COPIB el mes de juny passat, on a més de tractar els efectes psicològics de la
pandèmia en la ciutadania vàrem poder abordar temes importants com el suïcidi, l'assetjament
escolar, l'escassetat de psicòlegs i psicòlogues al SNS i l'intrusisme en la professió.

COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL
En 2021, des del departament de comunicació es varen emetre 20 comunicats institucionals,
principalment orientats a defensar el dret d'atenció psicològica per a la ciutadania en general i
especialment per als col·lectius de persones més vulnerables.
En paral·lel a l'elaboració d'aquests comunicats, el gabinet ha coordinat i donat suport a la
realització de petits vídeos protagonitzats pels vocals de les diferents àrees i professionals de
diferents grups de treball del COPIB. L'objectiu ha estat reforçar el missatge i arribar a més
persones difonent-los en les seves xarxes socials amb la col·laboració del seu responsable, que
també ha cuidat l'edició.
El conjunt d'aquesta activitat informativa es concreta -fins on s'ha pogut comptabilitzar- en un
total aproximat de 447 impactes informatius en premsa escrita, digital, ràdio i televisió (3,8%
més que l'exercici anterior).

IMPACTES EN PREMSA DERIVATS DE L'EMISSIÓ DE COMUNICATS
I GESTIÓ INFORMATIVA DEL GABINET DE COMUNICACIÓ DEL COPIB
Comunicats institucionals emesos

20 *

Premsa escrita i diaris digitals

205

Ràdio

122
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Televisió

70

Gestió reportatges/peticions independents

30

TOTAL IMPACTES COMPTABILITZATS

447*

*El nombre total d'impactes és independent del nombre de sol·licituds d'intervenció ateses pel
gabinet de premsa. El seu càlcul atén el nombre d'impressions i/o emissió d'una mateixa
notícia. La xifra final és conservadora.

RELACIÓ DE COMUNICATS/MANIFESTS OFICIALS
▪

Dia Internacional de l'Educació.

▪

Dia Mundial contra el càncer.

▪

Dia Mundial de Tolerància zero a la mutilació genital femenina.

▪

Dia Internacional de la Dona.

▪

Dia Internacional de la Felicitat.

▪

Dia Mundial de la Síndrome de Down.

▪

Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'autisme.

▪

Dia Internacional de l'Esport per al desenvolupament i la
pau.

▪

Dia Mundial de la seguretat i la salut en el Treball.

▪

Dia del Treballador.

▪

Dia Mundial de la presa de consciència de l'abús i el maltractament a la vellesa.

▪

Dia Internacional per a la prevenció del suïcidi.

▪

Dia Mundial de l'Alzheimer.

▪

Dia mundial contra l'explotació sexual i el tràfic de persones.

▪

Dia Mundial de la Salut Mental.

▪

Dia Internacional contra la violència i l'assetjament a l'escola, inclòs el ciberassetjament.

▪

Dia Internacional de les persones cuidadores.

▪

Dia Europeu per a la protecció dels nins de l'explotació sexual.

▪

Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra la Dona.

▪

Dia Mundial de la lluita contra la SIDA.

COL·LABORACIONS REGULARS AMB MITJANS DE COMUNICACIÓ
El nombre de col·laboracions regulars amb diferents mitjans de comunicació ha augmentat
respecte a l'any anterior.
En l'àmbit estatal, el COPIB informa puntualment de la seva gestió i de l'activitat col·legial
d'interès que desenvolupa en els quatre números que publica INFOCOP anualment, en la seva
edició impresa, i enviant informació d'interès a la seva edició digital.
En l'àmbit de la comunitat autònoma:
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▪

El Col·legi manté la seva col·laboració de manera regular amb la publicació escrita i
digital ‘SALUT I FORÇA’, segons acord de 2016. La publicació quinzenal dedica una
pàgina per a divulgar les informacions que envia puntualment el departament de
comunicació del Col·legi.

▪

A la fi de 2020, IB3 RÀDIO va donar per finalitzat el programa ‘SOM GRANS’ amb el qual
el Col·legi venia col·laborant des de 2017, abordant aspectes de la salut i la cura
psicològica de la gent gran. No obstant això, des de la vocalia de Psicologia de
l'Envelliment es manté una col·laboració constant amb el programa, reconvertit ara en
secció en el magazine de la tarda.

▪

Des de l'any 2016, el COPIB col·labora amb el programa d'IB3 TV ‘CRÒNICA NEGRA
BALEAR’. Professionals de la Psicologia Jurídica i Forense intervenen com a experts,
analitzant els crims més significatius esdevinguts en la comunitat i als seus
protagonistes, per a aprofundir en aspectes clau que permetin a l'espectador dilucidar
motivacions, comportaments i factors relacionats amb els fets que es recorden.

▪

Des de setembre de 2021, una professional de la psicologia d'Eivissa, Sandra Císcar,
representa al COPIB en una col·laboració quinzenal amb IB3 RÀDIO I TV. En la secció
‘MENT SANA’, que s'emet els dimarts en horari matinal, ja s'han tractat temes com
aconseguir metes-adquirir nous hàbits, envelliment saludable, la indecisió i el dubte,
autoregulació emocional, ment sana per Nadal, motivació de cara al nou any, com
mantenir la ment sana enfront de la depressió, pandèmia i resiliència en la família,
els/les menors i els/les adolescents.

▪

Col·laboració d'un/a psicòleg/oga per al programa ‘IMAGINARI’ d'IB3 TV, un projecte
d'Offline Produccions que aborda a través de diferents capítols alguns misteris de les
Illes amb ajudes d'experts en diferents àrees i que volia incloure la visió d'un
professional de la psicologia per a analitzar qüestions com les pors, les al·lucinacions o
el subconscient col·lectiu per a una visió més exhaustiva i completa.

▪

Col·laboració amb , revista de divulgació científic cultural, per a difondre temes
d'actualitat relacionats amb la Psicologia.

▪

Així mateix, dins de l'àmbit de les col·laboracions, el COPIB va ser convidat a participar
en la taula de debat organitzada pel CLUB DIARIO DE MALLORCA, i celebrada el 5
d'octubre en el Caixaforum de Palma, per a debatre al costat de professionals de
diferents àmbits els principals reptes i problemes als quals s'enfronten els joves de
Balears.

▪

Cal esmentar, que el COPIB acaba de tancar una nova col·laboració mensual amb el
programa ‘5 DIES’ IB3 TV, per a abordar regularment informació relacionada amb la
salut mental.

Des del departament de Comunicació es valora que aquestes col·laboracions contribueixen a
mantenir de manera ininterrompuda la presència d'experts professionals en els canals de
comunicació diaris i contribueixen a la difusió d'opinions autoritzades en temes d'actualitat.

ÀREES I TEMÀTIQUES QUE SUSCITEN MAJOR INTERÈS
L'estat mental de la ciutadania després de dos anys de pandèmia ha estat un tema recurrent per
als mitjans de comunicació durant 2021, que han elaborat tot tipus d'informacions per a abordar
qüestions com la depressió, l'estrès, l'ansietat, la fatiga, fòbies, la solitud, la ràbia, la impotència
i per descomptat, el suïcidi. El dol i la pèrdua, així com qüestions relacionades amb la intervenció
psicològica en situacions de crisis i emergències, també han estat àmpliament abordats durant
l'any passat.
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El degoteig constant d'aquesta mena d'informacions ha permès evidenciar, també a través
d'articles i reportatges publicats en paral·lel, les mancances en l'atenció i recursos que el SNS
dedica a la salut mental. Tot això ha contribuït al fet que en els últims mesos l'Administració
s'hagi bolcat a fer tot tipus d'anuncis: la incorporació de psicòlegs als equips d'AP, un pla de
suïcidi, major pressupost per a salut mental. Amb independència de l'abast que tendran aquests
anuncis -sabem que molts plans i mesures que es presenten no arriben a materialitzar-se-,
consideram que l'impacte de totes les informacions relacionades amb la salut mental ha servit
al reconeixement i prestigi social de la nostra professió, i esperam que a mig termini permeti
avançar en moltes reivindicacions del nostre col·lectiu.
La violència de gènere i, especialment, les seqüeles psicològiques del maltractament en la
víctima, així com la intervenció que es realitza amb aquestes persones és un altre dels temes
que desperten l'interès dels mitjans. En aquest punt, cal remarcar dues qüestions:
▪

les peticions se circumscriuen a l'àmbit de la dona obviant que la violència i el
maltractament es dona també en parelles del mateix sexe,

▪

reticències a l'hora de parlar de la intervenció psicològica amb persones maltractadores
per part de l'Administració, malgrat l'interès expressat per alguns mitjans.

En l'àrea de la Psicologia Educativa, la principal font de les informacions ha estat l'afectació de
la pandèmia en el col·lectiu de menors i adolescents (frustració, socialització, expectatives de
futur...). L'assetjament entre iguals i el ciberassetjament, les altes capacitats i trastorns com el
TDH, són altres temes que també susciten l'interès en aquesta àrea.
El maltractament a la gent gran, l'impacte psicològic de malalties neurodegeneratives com
l’Alzheimer i les demències, les relacions de parella, les addiccions… són altres temes que la
premsa ha tractat en 2021, donant veu al/a la professional de la psicologia.
Al marge d'aquestes informacions, el COPIB no ha deixat d'opinar des de les seves xarxes socials
i a través de comunicats sobre qüestions de gran importància social,
▪

reivindicant el dret de la ciutadania a l'atenció psicològica i defensant la incorporació de
la figura del/de la psicòleg/oga clínic/a als equips d'Atenció Primària (comunicats,
articles d'opinió, sol·licitud de compareixença en el Parlament…).

▪

afavorint un front comú per a erradicar els tabús i l'estigma que pesen sobre la salut
mental i el suïcidi (campanya Suïcidi).

▪

reclamant la igualtat de gènere i alertant del risc de reculada social que suposen
naturalitzar les desigualtats per motiu de gènere;

▪

condemnant els assassinats masclistes ocorreguts en la comunitat autònoma en 2021

▪

justificant l'abandonament de Simone Biles per qüestions de salut mental en les
olimpíades de Tòquio;

▪

defensant la importància de treballar en la prevenció de les situacions de maltractament
i desprotecció de la gent gran;

▪

promovent, al costat del COLEF, una educació física i de qualitat en el desenvolupament
de la LOMLOE

▪

i fent costat a col·lectius vulnerables (menors, adolescents, persones prostituïdes,
persones es, dones maltractades en risc d'exclusió social, persones LGTBI+ i persones
amb problemes d'addiccions, entre d’altres).

AGRAÏMENT
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Per a afavorir la presència del COPIB en els mitjans de comunicació, difondre el seu missatge i
propiciar un major coneixement de la labor dels psicòlegs i les psicòlogues entre la ciutadania,
el gabinet de comunicació del Col·legi manté canals de col·laboració directes amb premsa
escrita, i mitjans audiovisuals i digitals de totes les Illes.
Al costat de l'emissió de comunicats informatius, la prioritat és atendre -sempre que és possibleles peticions específiques que formulen els periodistes i que demanden una resposta immediata.
La Junta de Govern del COPIB vol agrair a tots/es els/les psicòlegs/psicòlogues que han respost
a la petició del gabinet de premsa per a intervenir desinteressadament en els mitjans de
comunicació que han sol·licitat la col·laboració del Col·legi, atès les necessitats d'informació del
moment amb bona disposició i professionalitat contribuint a la divulgació i al prestigi del nostre
col·lectiu.

15. ASSESSORIA JURÍDICA
OBJECTIUS
L'assessora jurídica del COPIB té com a finalitat essencial satisfer el dret dels col·legiats a ser
assessorats en qüestions relacionades amb l'exercici professional i en les reclamacions de
caràcter judicial o extrajudicial que precisin (article núm. 31, J i K dels Estatuts).
Aquest servei es presta pel COPIB a través de l'assessoria
jurídica i abasta no sols l'assessorament sobre matèries de
caràcter estrictament professional com poden ser les
derivades de la interpretació de les normes de caràcter
deontològic i dels propis Estatuts del Col·legi o de la seva
actuació, sinó també sobre totes aquelles matèries que,
guardin o no relació amb l'activitat professional, puguin
afectar els col·legiats.
L'assessorament prestat pel COPIB també està encaminat als usuaris dels serveis professionals
prestats pels col·legiats, especialment referits a atendre la queixes o reclamacions per
insatisfacció dels serveis rebuts, facilitar informació sobre aspectes de la professió i les diferents
especialitats que la conformen i el seu àmbit competencial (psicologia clínica i sanitària), així com
sobre els requisits per a la col·legiació i la seva obligatorietat en les administracions públiques i
altres matèries com a altes col·legials, homologació de títols, equivalències professionals.
De manera permanent, l'assessoria jurídica dona suport en quants aspectes jurídics se li
encomanen pels diferents òrgans del col·legi, Comissió Deontològica, Junta de Govern, Comissió
de Recursos i el Departament d'administració i en general qualsevol vocalia o departament que
el necessiti.

ACTIVITAT DESPLEGADA DURANT L'ANY 2021
L'activitat desplegada s'ha desenvolupat mitjançant l'atenció directa als col·legiats de manera
telefònica, quan les qüestions suscitades s'han pogut resoldre d'aquesta manera, o bé per escrit
quan ha estat necessari, especialment per a atendre les sol·licituds formulades a través del
SERVEI D'ORIENTACIÓ I ATENCIÓ AL PSICÒLEG/OGA.
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De l'activitat desplegada durant l'any 2021 a col·legiats, consten comptabilitzades un total de 98
trucades telefòniques, algunes d'elles completades amb assistència presencial en el meu despatx
professional quan ha calgut. Tenc comptabilitzat un total de 181 correus electrònics de col·legiats
i de diferents òrgans que en la seva majoria han requerit resposta escrita. Tenc comptabilitzat
l'emissió de 100 correus.
L'assessorament als diferents òrgans del col·legi també s'ha canalitzat directament mitjançant
l'assistència a les reunions que a aquest efecte convoquen els seus responsables. En aquest
aspecte s'ha assistit per a donar suport jurídic a totes les reunions de la Comissió Deontològica
celebrades durant l'any 2021 i a totes la reunions de la Junta de Govern en les quals s'ha requerit
assessorament jurídic i tot això sense perjudici de l'assistència personal en la seu del COPIB en
tots aquells assumptes en què ha estat requerit.
Durant l'any 2021 no tenim constància que s'hagués iniciat cap procés judicial del qual resulti
demandat el COPIB.

16. MOVIMENTS COL·LEGIALS1
16.1 PRECOL·LEGIACIÓ
El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) engegà en el mes de gener-2018 una
campanya de precol·legiació, dirigida a tot l'alumnat de la Facultat de Psicologia de la Universitat
de les Illes Balears (UIB). L'objectiu de la iniciativa, que ja han engegat col·legis professionals
com el de Catalunya, és acostar la institució als professionals del futur, perquè puguin
familiaritzar-se amb els serveis i prestacions que ofereix el col·legi i, principalment, com a
fórmula per afavorir una consciència col·lectiva sobre l'obligatorietat de la col·legiació per poder
exercir.
En el marc d'aquesta campanya, el COPIB facilitarà a les persones
interessades un carnet personal de precol·legiat/da, que li permetrà
accedir a pràcticament tots els serveis que ofereix el col·legi i la possibilitat
de beneficiar-se de descomptes en formació: accés a zona web restringida,
servei de préstec de llibres i revistes, butlletí informatiu, servei d'orientació
i assessorament, connexió al canal 'streaming'.
La Junta de govern ha establert una quota de precol·legiació reduïda de
15€ el semestre.
El col·legi ha inclòs material informatiu sobre la campanya de
precol·legiació a l'espai propi que disposa el col·legi en el primer pis de la
Facultat de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears, on també es
facilita informació sobre les novetats relacionades amb els cursos, tallers, seminaris i jornades
que promou la institució col·legial a nivell formatiu des de totes les seves vocalies, així com
documentació relativa a altres temes que poden resultar de l'interès dels estudiants.
En total dins el 2021 s’han precol·legiat 5 estudiants de psicologia.
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16.2 COL·LEGIACIÓ

REUNIONS COPIB - 2011
JUNTA DE GOVERN
JUNTA PERMANENT
ENTITAT I ALTRES
COMISSIO DEONTOLOGICA
COMISSIÓ DE RECURSOS
CONSELL GENERAL DE COPS
AREAS DE TREBALL COPS
JUNTA GOVERN – CD - CR
COMISSIO ESTATUTS
INFORMATIVES AMB COL.LEGIATS
TOTAL

12
12
40
10
10
8
17
1
4
3
117

17. PREMIS I RECONEIXEMENTS
EL COPIB, GUARDONAT AMB EL PREMI JAUME II DEL CONSELL DE MALLORCA PER LA SEVA
CONTRIBUCIÓ A LA SALUT MENTAL DELS MALLORQUINS DURANT LA PANDÈMIA
El COPIB ha estat guardonat amb el premi
Jaume II, que el Consell de Mallorca concedeix
a persones, entitats i empreses que han
contribuït des de la seva àrea a la promoció i al
benestar de Mallorca. En concret, el Consell
enalteix la labor del Col·legi posant a la
disposició dels/de les mallorquins/es iniciatives
i els mitjans per a cuidar de la seva salut mental
durant la pandèmia. L'acte de lliurament dels
premis serà el pròxim 17 de desembre, en una
gala que acollirà el Teatre Principal de Palma en el marc de la Diada de Mallorca i que reconeixerà
històries d'esperança, esforç i solidaritat amb l'illa de Mallorca com a escenari comú.
El COPIB, amb la col·laboració de diferents administracions i entitats públiques, va activar 6
programes i va coordinar el treball de 88 psicòlegs i psicòlogues per a cobrir les necessitats
d'atenció psicològica de grups especialment vulnerables i de la ciutadania en general durant la
pandèmia, amb l'objectiu de mitigar l'impacte psicològic derivat de l'emergència sanitària sense
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precedents. Més d'un miler de persones varen ser ateses durant els mesos més durs de la
pandèmia a través dels següents dispositius:
▪
▪

▪

▪
▪
▪

Programa de suport psicològic telefònic gratuït dirigit a la població de les Illes en general.
Programa de suport psicològic i
assessorament en el dol presencial en el
tanatori de Palma i telefònic per a totes
les illes.
Servei telefònic d'assessorament i suport
psicològic a gent gran que viu en solitud
en la comunitat autònoma.
Programa de suport psicològic per a
persones sordes.
Servei gratuït de suport i assistència
psicològica per a esportistes amb un objectiu de rendiment en competició estatal.
Dispositiu telefònic d'atenció psicològica a la ciutadania post estat d'alarma, per a
atendre les necessitats de suport i d'assessorament de totes aquelles persones amb
afectació psicològica derivada o agreujada a conseqüència de la crisi sanitària del SARSCoV-2.

La Junta de Govern del Col·legi agraeix el
reconeixement del Consell de Mallorca i vol fer
extensible aquest guardó als/a les professionals
que varen fer possible, amb el seu treball, dur a
terme tots aquests programes, així com a
tots/es els/les professionals de la Psicologia de
les Illes Balears, tant de l'àmbit públic com
privat, per haver fet un treball essencial des del
minut zero de la crisi sanitària, tractant de
brindar suport emocional i psicològic a totes les persones que ho necessitaven:
▪

▪

▪

▪

▪

adaptant les seves consultes des dels inicis del confinament, per a garantir la continuïtat
dels tractaments psicològics iniciats i que no es produís una ruptura amb conseqüències
traumàtiques per a la persona.
oferint suport psicològic a la ciutadania davant una situació nova i totalment
desconeguda com el confinament que vivim, que va provocar greus dificultats
d'adaptació i que va generar múltiples respostes d'indefensió, neguit, angoixa, culpa,
estrès, ideació suïcida i afectació emocional.
acompanyant a centenars de persones durant el procés de dol per la defunció d'un
familiar, en un moment en què les restriccions impedien celebrar ritus funeraris per a
acomiadar als nostres afins.
ajudant a manejar les emocions i les conductes de gent gran que afrontava la crisi vivint
en solitud i que referien malestar psicològic per estats depressius i ansietat, incertesa,
desbordament per la situació, dols no resolts, sensació d'abandonament, conflictes
familiars, etcètera.
facilitant atenció psicològica i assessorament a col·lectius de persones vulnerables i
doblement vulnerables per a prevenir possibles seqüeles psicològiques i generar el
màxim benestar entre ells: menors, persones dependents, persones amb discapacitat i
persones sordes, entre d’altres.
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▪

▪

▪

oferint suport psicològic a esportistes que varen veure truncats els seus objectius
incrementant els seus nivells d'ansietat i estrès, preocupació pel futur professional, així
com la desmotivació, la falta d'interès i adherència a les rutines d'entrenament.
assistint a totes aquelles víctimes de violència de gènere que varen viure amb horror i
temor la convivència durant 24 hores amb l'agressor sofrint en silenci per elles i pels
fills/es.
i cuidant la salut psicològica de tots els professionals d'àmbit sanitari que es varen sentir
desbordats per la pressió de la demanda assistencial, pel temor al risc d'infecció, pel
gran estrès al qual estaven sotmesos en les zones d'atenció directa, per l'exposició
contínua al desconsol dels familiars i pels dilemes ètics i morals que varen haver
d'afrontar.

18. INFORMACIÓ ECONÒMICA
El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) ha pres la decisió, en Junta de Govern
del passat 21 de desembre de 2020 de mantenir, per segon any consecutiu, la mateixa quota
col·legial del 2020 per a l'exercici 2021; una mesura que el Consejo General de Colegios Oficiales
de Psicologia de España també contempla en els seus pressuposts pel present any.

18.1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
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18.2. PRESSUPOST 2022
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