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PRESENTACIÓ
Un any més fem balanç de l'activitat
realitzada
per
aquesta
Corporació
Professional, la seva Junta de Govern i
col·legiats/des durant l'any 2019. Una
activitat corporativa activa i professional que
com reflectirà el document que es presenta a
continuació d'aquesta introducció ha estat
àmplia i fructífera en l'àmbit complex i
dinàmic de la nostra professió, la Psicologia.
La nostra prioritat, amb el suport de tots/es
els col·legiats/des, ha estat la defensa de la
nostra identitat professional, la promoció de la Psicologia i la defensa dels interessos
professionals dels qui l'exerceixen i dels usuaris dels nostres serveis.
El Col·legi ha aconseguit tenir una notorietat davant les administracions i davant l'opinió
pública a base, principalment, de treball i constància. A la qual cosa, hi han contribuït
decididament les vocalies i grups de treball que continuen creixent, i en les quals la
participació activa de col·legiats i col·legiades (el nostre veritable “actiu”) ha permès establir
uns nivells d'activitat excel·lents que s'han vist plasmats en jornades, cursos, tallers, sessions
clíniques, etc. En totes i cadascuna de les actuacions promogudes s'observa cada vegada més
públic, persones interessades i col·laboradores en els actes col·legials i de formació realitzats
pel Col·legi.
Especialment cridanera ha estat aquest any la presència en els mitjans de comunicació, on s'ha
plasmat la professionalitat dels psicòlegs i psicòlogues que aporta el Col·legi per a les
entrevistes i col·laboracions en diversos programes i publicacions, que cada vegada
requereixen més de 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.
Continuam creixent -i aquesta no és només una qüestió de quantitat- com a entitat
representant de la Psicologia a les Illes Balears. La suma d'esforços de tots/es ho fa possible. El
treball diari per visibilitzar a la Psicologia suposa un repte de gran rellevància, aportant
evidències, mostrant assoliments, convencent des de l'argument de la implicació, el treball
acurat i la dedicació dels i de les professionals.
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1. JUNTA DE GOVERN
LA NOVA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE LES ILLES BALEARS
PREN POSSESSIÓ DEL SEU CÀRREC
La nova 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).
L'acte protocol·lari de presa de possessió va tenir lloc a la sala de Juntes del COPIB a Palma.
Tots/es els/les col·legiats/des que formen part de la renovada direcció varen procedir a signar
l'acta que els acredita com a nous membres de la Junta de Govern abans de celebrar una
primera reunió amb l'objectiu de donar continuïtat i implementar el treball que ha realitzat en
els últims anys per a contribuir al reconeixement de la Psicologia en tots els àmbits de la
societat en els quals el col·lectiu professional pot aportar la seva experiència i coneixements
redundant en un benefici per a la ciutadania.
El degà, Javier Torres, va agrair la intensa labor i l'esforç realitzat per tots/es els/les membres
durant aquests anys i va donar la benvinguda a l'equip a María del Diego Barquín, que
substitueix a Vicente Alcántara al capdavant de la vocalia de Psicologia Social. Per part seva,
Alcántara assumeix l'àrea de Psicologia Jurídica, mentre que Coral Mínguez, que va exercir com
a vocal d'aquesta última àrea en l'anterior període, se centrarà exclusivament en aquest nou
mandat en els temes de secretaria i suport al treball de la resta de membres de la Junta.
Torres va animar a l'equip a treballar amb dedicació i il·lusió per a complir amb els
compromisos assumits i perquè la Psicologia i els seus professionals continuïn avançant i
aconseguint els objectius necessaris que permetin consolidar i enfortir el reconeixement de la
professió per part de la societat.
En matèria de gestió, la nova 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.
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
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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.

1.1. Composició
Degà:
Vicedegana:
Secretària:
Vicesecretària:
Tresorer:

Javier Torres Ailhaud
Maria José Martínez Muleiro
Coral Mínguez Artigues
Ana Maria Madrid Domenech
Joan Antoni Sancho Castañer

Vocals:

Vicente Alcántara Aceituno
Maria Lourdes Barros Garrido
Maria del Diego Barquín
Mariona Fuster Forteza
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:
14 de gener de 2019
18 de febrer de 2019
1 d’abril de 2019
20 de maig de 2019

17 de juny de 2019
23 de setembre de 2019
21 d’octubre de 2019
16 de desembre de 2019

Junta Permanent:
4 de febrer de 2019
11 de març de 2019
15 d’abril de 2019
6 de maig de 2019
10 de juny de 2019

8 de juliol de 2019
9 de setembre de 2019
7 d’octubre de 2019
11 de novembre de 2019
2 de desembre de 2019

1.3. Temes tractats en les reunions
Ratificació d’acords de la Junta Permanent.
Seguiment d’acords adoptats en Junta Permanent i de Govern.
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.
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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 2019.
Informació vària de tresoreria i estat econòmic.
Comissió Deontològica: Informació, arxiu i resolució d’expedients.
Intrusisme: tramitació d’assumptes.
Informació d’altes, 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.
Acord en relació a l’inici de processos monitoris per impagament de quotes.
Aprovació d’aval/recolzament per presentació de Projectes de recerca científica i
tecnològica per part de col·legiats/des.
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.
Informació en relació al “Plan para la protección de la salud frente a las
pseudoterapias” i accions per dur a terme.
Informació, accions a dur a terme i acords a adoptar en relació a les XI Jornades
Estatals de Violència de Gènere realitzades els dies 22 i 23 de novembre de 2019.
Estat actual de la col·legiació obligatòria.
Acords en relació a l’adhesió del COPIB al projecte d’implementació de la mediació
intrajudicial a les Illes Balears a través d’un acord col·legial.
Anàlisi i establiment de línies estratègiques d’actuació del COPIB per a l'any 20192020.
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.
Nova figura de Community Manager en el Departament de Comunicació del COPIB.
Aprovació del Reglament marc de seccions professionals del COPIB.
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1.4. Assemblea General
L’Assemblea General Ordinària es celebrà el dia 25 de març de 2019 i els temes tractats
foren:
Memòria de gestió anual de la Junta de Govern del COPIB en l’exercici 2018.
Assumptes econòmics. Comptes anuals 2018 i pressupost 2019.
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.- 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 2019 no s'ha produït cap d'aquestes situacions.

2. COMISSIÓ DEONTOLÒGICA
DADES I RESUM DE L'ACTIVITAT REALITZADA PER LA COMISSIÓ DEONTOLÒGICA L'ANY 2019
Nombre de Denúncies Rebudes
L'any 2019 s'han donat entrada a un total de 8 denúncies dirigides a la Comissió
Deontològica. Des de l'inici de la Comissió Deontològica l'any1993 hi ha hagut un total de 194
entrades de denúncies.

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANUAL COPIB 2019

Pàgina 8

Instrucció de casos
En relació al nombre de casos instruïts durant l'any 2019, s'han instruït un total de 11 casos,
dels quals a data 31/12/2019, 6 estan en procés d'estudi o a l’espera de al·legacions per
qualcuna de les parts i 5 han conclòs la instrucció.
Nombre Total de casos instruïts

11

Nombre de Casos en procés d'instrucció a 31/12/2019

6

Nombre Total de casos instruïts i finalitzats
Propostes de Sanció

Proposta d'Arxivament

5
0

Directe

4

Després d'Incoació exp.

1

Al 2019, del nombre total de casos instruïts i on la tramitació dels quals va finalitzar, el 100% de
les propostes de resolució realitzades per la Comissió Deontològica han estat Propostes d'Arxiu.
De les 5 propostes d'arxiu realitzades per la Comissió Deontològica, el 80% d'elles varen ser
proposades d’arxiu sense iniciar la obertura de expedient disciplinari i un 20% desprès de la
incoació de l’expedient.
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3. COMISSIÓ DE RECURSOS
Activitat realitzada a l’any 2019:
Recepció expedient CD 172 (CR 25).
Resolució expedient CD 172 (CR 25).
Recepció expedient CD 179 (CR 26).
Resolució expedient CD 179 (CR 26)

4. VOCALIES
4.1. VOCALIA DE PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT
La labor principal de l’any 2019, en la línia de l’any anterior, s’ha dirigit en quatre punts principals:
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.
4.- La proposta d’una oferta formativa de qualitat amb ponents de renom a nivell nacional i
internacional.
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INFORMACIÓ SOBRE REUNIONS:
Assistència a les sessions del Consell de Salut. Assistència a la reunió que des de la
Conselleria es convoca bianualment. Des de la vocalia s’insistí en la necessitat
d’augmentar el nombre de professionals de psicologia clínica per tal de garantir un servei
de qualitat, i es defensà la incorporació de la figura del psicòleg/oga clínic/a dins l’Atenció
Primària. Es sol·licità una millora de les instal·lacions per fomentar un espai de descans i
de contenció als usuaris.
Assistència a la Reunió Nacional de la Divisió de Psicologia Clínica i de la Salut.
Assistència a la reunió de vocals representants de les àrees de Juntes de Govern de
col·legis autonòmics del Consell General de la Psicologia que va tenir lloc el 22 de juliol i
on es discutiren diferents aspectes relacionats amb la trajectòria i procés de la Psicologia
Clínica i de la Salut, en relació als professionals clínics i generals sanitaris.
Participació en la taula rodona “Debat sobre el tractament del Suïcidi en els Mitjans de
Comunicació” organitzada per l’Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB) i
col·laboració en l’elaboració posterior del “Codi Ètic del Tractament Informatiu del
Suïcidi en els mitjans de Comunicació”. Codi elaborat per l’Associació de Periodistes de
les Illes Balears, on des del COPIB i la Vocalia s’ha participat en les reunions per a
l’elaboració i revisió del mateix.
Reunions de col·laboració amb l’Observatori del Suïcidi. Participació a la reunió del 18 de
febrer i del 15 d’abril, per tal de fer un seguiment del Pla de Prevenció del Suïcidi inclòs al
Pla Estratègic de Salut Mental.
Consellera i pestos. 17 d’abril es va organitzar una reunió per tal de trobar una solució a la
situació dels Psicòlegs no Clínics que fan feina pel Servei de Salut Públic (PESTOS) que no
perjudiqui als Psicòlegs Clínics que sí posseeixen la especialitat, donada la convocatòria
d’oposicions per al proper 2020.
Reunió amb el Col·legi de Veterinaris. Amb l’objectiu d’establir una col·laboració per
donar resposta a una demanda que va venir des del COVIB on sens sol·licitava un taller
per donar estratègies emocionals per tal de fer front al la síndrome d'esgotament
professional (burn-out) associat a la professió de veterinari.

INFORMACIÓ SOBRE ACTIVITATS GRATUÏTES:
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.
Publicació d’articles, documents d’interès i guies de pràctica clínica, relacionada amb la
pràctica professional, 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.
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4.2. VOCALIA PSICOLOGIA EDUCATIVA
ACTIVITATS REALITZADES:
Reunió anual de la Divisió Estatal de la Psicologia Educativa (Vitòria, 22 de juliol de 2019).
Participació en l’elaboració del Pla de formació 2018 del COPIB.
Coordinació de cursos de la Vocalia:
Protocol de detecció i intervenció de l’assetjament entre iguals a l’àmbit escolar (15 i 16 de
febrer).
El dibuix com a tècnica diagnòstica i d’intervenció (29 i 30 març).
Atenció a les necessitats i propostes dels col·legiats/des, així com a totes aquelles
informacions i innovacions relacionades amb l’àmbit educatiu.
Coordinació i seguiment del “Programa d'Intervenció en víctimes d'assetjament escolar” i
presentació a la Direcció General de Família i Menors de la Memòria del Programa 2018.
Creació del Grup de Treball de Psicologia Educativa per al desenvolupament d’un Catàleg
de tallers/xerrades per a centres educatius.
Convocatòria de reunió de la Vocalia d’Educativa amb l’objectiu d’informar de les línies
d’acció des de la Divisió així com recollida de peticions i necessitats per part dels
col·legiats.
Desenvolupament del Pla d’Actuació Estratègic 19/20 de la Vocalia.
Aportacions al web del COPIB.
Requeriments dels mitjans de comunicació.
SOAPS.

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).
Participació en la reunió de la Divisió de PTORH com a representant territorial.

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANUAL COPIB 2019

Pàgina 12

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.

EL COPIB I EL SOIB VETLLARAN CONJUNTAMENT PEL COMPLIMENT DE LA COL·LEGIACIÓ
OBLIGATÒRIA DELS PROFESSIONALS DE LA PSICOLOGIA A LES ILLES
El COPIB i el SOIB vetllaran conjuntament pel compliment de la col·legiació obligatòria dels
professionals de la Psicologia a les Illes. Així es va acordar el passat 8 de febrer, durant la reunió
que varen mantenir representants de la Junta de Govern del Col·legi amb el director del SOIB,
Pere Torrens, en les dependències del Servei d'Ocupació de les Illes.
Durant la trobada, el degà Javier Torres i la vicedegana María José Muleiro varen exposar a
Torrens la importància d'implicar les empreses públiques i privades en el compliment de la Llei,
informant-los de l'obligatorietat de col·legiació a la qual estan subjectes els professionals de la
Psicologia en exercici perquè ho contemplin i ho introdueixin com a requisit quan demandin els
serveis d'un psicòleg o psicòloga.
Tal com varen exposar els membres de la Junta,
l'obligatorietat de col·legiació també és un instrument
eficaç per a lluitar contra l'intrusisme professional en el
col·lectiu i en conseqüència una garantia per a les
empreses que contracten.
El director general del SOIB va coincidir en la importància
de l'assumpte i va expressar el seu compromís de
col·laborar informant a totes les empreses que demandin psicòlegs i psicòlogues a través del SOIB
de l'obligatorietat de col·legiació.

4.4. VOCALIA DE PSICOLOGIA D’INTERVENCIÓ SOCIAL
OBJECTIUS:
S'ha afavorit i desenvolupat que tots els/les col·legiats/des que treballen a 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 productiva.
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.
Col·laborar amb totes les institucions i administracions públiques de la Comunitat
Autònoma i del territori insular.
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ACTIVITATS:
Dues convocatòries obertes per a aquells/es col·legiats/des interessats/des en la nostra
àrea.
Difusió de l'estudi realitzat pel Grup de Treball coordinat per Ascensión Molina Álvarez
sobre les condicions laborals dels/de les professionals de la psicologia en l'àmbit social de
les Illes Balears, presentat en el COPIB el 20 de juny.
Reunió de la Divisió de Psicologia de la Intervenció Social del Consell General de COPS a
Vitòria, durant el Congrés Nacional de Psicologia, el 22 de juliol.
Reunió amb el degà del col·legi d’Educadors Socials, juntament amb el degà i la vocalia
d'Igualtat i Gènere el 16 de setembre.
Assistència a les sessions ordinàries del Consell de Serveis Socials el 4 d'abril i el 30
d'octubre.
Participació en les IX Jornades Nacionals contra la Violència de Gènere al novembre a
través del taller sobre prostitució i tràfic de la nostra companya Xisca Muñoz Ramis i de la
comunicació sobre càncer de mama i rol de gènere a càrrec de María del Diego Barquín.
Convocatòria d'eleccions (5 de març de 2020) dins de la Divisió de Psicologia de la
Intervenció Social (PISoc) per a renovar els càrrecs corresponents a els/les tres vocals de la
Junta Directiva triats/des pels membres de la Divisió.

4.5. VOCALIA DE PSICOLOGIA JURÍDICA
ACTIVITATS:
Diverses reunions 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 formació:
Direcció General de Família i Menors.
Integrants del Torn d'Ofici, deganat dels Jutjats.
Seguiment Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Justícia i el Consell General de la
Psicologia (Madrid). Selecció per a reforç de professionals de la psicologia en els Instituts
de Medicina Legal de les Illes Balears.
TORN DE PÈRITS:
Nova convocatòria als col·legiats interessats en formar part del Torn de Pèrits als Jutjats
de Palma, Inca, Manacor, Maó i Eivissa per l’any 2019.
Remissió del llistat del Torn de Pèrits (any 2019) als Jutjats de Palma, Inca, Manacor, Maó
i Eivissa.
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Publicació del nombre de professionals que formen part del llistat del torn d’ofici 2019 al
web.
COL·LABORACIONS:
Amb la Coordinadora Estatal de Psicologia Jurídica de Madrid.
COORDINACIÓ:
Coordinació de la formació a realitzar durant l’any 2019 (Pla de formació). Contactes amb
possibles docents experts en matèries vinculades amb el rol professional de la psicologia
jurídica.
Coordinació i preparació d'un Curs d'Especialista en Coordinació de Parentalitat previst
per l'any 2020. Contacta amb diferents professionals experts en la matèria.
Coordinació del curs de formació “INTERFERÈNCIES PARENTALS: AVALUACIÓ FORENSE I
INFORME PERICIAL”. 10-11/maig 2019. Docent: Asunción Tejedor. El curs es va tenir que
anul·lar per falta d'inscripcions.
Coordinació del curs de formació “AVALUACIÓ FORENSE DEL ABÚS SEXUAL INFANTIL”.
8-9 de novembre de 2019. Docent: Marta López Hornillos.
El curs es va tenir que anul·lar.
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.
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.

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
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que ho han sol·licitat.
Consolidació de la Divisió del Trànsit i la Seguretat.
Proposta del curs del paper de la Psicologia en els Centres de Reconeixement de
Conductors.
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 D’ADDICCIONS
ACTIVITATS I REUNIONS:
Participació en reunions de Junta de Govern del COPIB.
Aparicions en diferents mitjans de comunicació en entrevistes relacionades amb
la vocalia.
Informació i orientació sobre formació, bibliografia, etc. en addiccions a col·legiats/des.
Actualització del web amb algunes noves referències bibliogràfiques.
Organització sessió clínica Joc amb apostes.
Des de desembre 2019 participam en l’Observatori de Joc Online.

4.8. VOCALIA DE PSICOLOGIA DE
L’ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA
Durant el 2019, cal destacar el començament de la Formació teoricopràctica de Psicologia del
l’Esport dins l’entorn del CTEIB. S’han dut a terme durant el 2019 dues formacions trimestrals, les
quals han resultat tot un èxit de participació i gran acolliment per part dels col·legiats interessats
en l’àrea d’esports. Cal tenir present, que durant els propers anys, de manera trimestral es durà a
terme la Formació perquè tots aquells col·legiats interessats puguin gaudir i enriquir-se d’una
formació integral, amb casos d’esportistes dins el CTEIB i en tot moment supervisats i coordinats
pel psicòleg del CTEIB, el Sr. Carlos Cerdà.
A més, durant aquest any, s’ha realitzat una sessió clínica del col·legiats que varen dur a terme la
formació del CTEIB, com també la presentació de les memòries realitzades sobre el curs.
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A nivell formatiu, també es va dur a terme un altre curs
anomenat Gestió del Rendiment Esportiu: Habilitats i
Tècniques Psicològiques Aplicades a l’Esport, on amb un
nombre d’unes 70 hores de formació teòrica es va garantir a
aquells col·legiats relacionats amb l’àrea d’esport poguessin
completar la formalització dels seus coneixements i optar a
l’acreditació transitòria com a psicòleg de l’esport.
A nivell institucional es va dur a terme una reunió amb el
director general d’esport de les Illes Balears, el Sr. Carles
Gonyalons, amb qui tractàrem com a punt més important la
possibilitat d’introduir la figura del psicòleg dins la nova llei de
l’esport a nivell territorial, que es vol modificar per actualitzarla als nous temps.
A més, 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.
Durant aquest any, s’ha anat donant informació continuada de totes aquelles notícies
rellevants de l’àrea en relació a cursos, seminaris i congressos d’interès. Destacar les
informacions relacionades amb la Divisió de la psicologia de l’esport i l’activitat física. Informar als col·legiats/des dels criteris establerts des del Consell General de Col·legis
Oficials de Psicòlegs per aconseguir l’acreditació́ en aquesta àrea. Sobre aquest punt han
estat diverses les actuacions dutes a terme davant els dubtes de diversos col·legiats. Com
també la de promocionar i estimular als col·legiats relacionats amb aquesta àrea per a
optar a l’acreditació.
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.
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4.9. VOCALIA D’IGUALTAT I GÈNERE
L’any 2019 la Vocalia d’Igualtat i Gènere ha centrat gran part dels seus esforços a organitzar les XI
Jornades Nacionals de Psicologia contra la Violència de Gènere que es dugueren a terme el mes
de novembre al Museu Es Baluard a Palma.
A més, s’ha continuat amb el pla de feina establert l’any anterior i s’han realitzat diferents accions
de difusió i formació dins la Vocalia amb la finalitat de seguir atorgant visibilitat i donant la
importància que es mereix aquesta àrea transversal de la nostra professió.
En aquesta línia, el treball s’ha enfocat principalment en la conscienciació de la necessitat de
seguir integrant la perspectiva de gènere en tots els àmbits i pràctiques de la Psicologia
(prevenció, intervenció, investigació...), de 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, tracta i prostitució,
desigualtats per raó de sexe, gènere o orientació sexual, tractament i intervenció amb víctimes de
violència de gènere...), en 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.
INFORMACIÓ SOBRE REUNIONS:
Entitats i institucions col·laboradores de les XI Jornades de Psicologia contra la Violència
de Gènere
El Comitè Organitzador de les Jornades, format per Ana Maria Madrid, Maria del Diego,
Marga Serra i Javier Torres, han realitzat diferents reunions amb representants de
l’Administració Pública tant local com autonòmica i insular així com amb altres
institucions acadèmiques i empreses per tal d’aconseguir el recolzament en l’organització
de les Jornades.
Així mateix també s’han realitzat un total d’11 reunions internes del Comitè Organitzador.
El dia 20 de setembre es realitzà al COPIB una Roda de Premsa per presentar les Jornades
en la qual hi participà Rosa Àlvarez (coordinadora nacional de l’Àrea de Psicologia i
Igualtat de Gènere del Consell General de la Psicologia), Maria José Martínez Muleiro
(vice-degana del COPIB) i Ana Maria Madrid Domènech (vocal d’Igualtat i Gènere del
COPIB). A l’acte hi assistiren diferents mitjans de comunicació de l’illa que es feren ressò
de la notícia.
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 Domènech, responsable del grup
de treball intern “Intervenció i Tractament de la Violència de Gènere” dins l’Àrea de
Psicologia i Igualtat de Gènere del Consell General de la Psicologia, ha participat a les
següents activitats:
Vitòria el 22 de juliol. En aquesta trobada es realitza una reunió de
coordinació amb les responsables de les altres àrees de feina com són
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prevenció, formació, investigació i visualització per tal de poder realitzar un
seguiment als plans de feina establerts per cada eix temàtic i s’estableixen
noves línies i objectius a assolir amb el treball conjunt de totes les persones
representants d’Igualtat i Gènere dels COPS d’Espanya.
Palma el dia 23 de novembre. En el “Marc de les XI Jornades Estatals de la
Psicologia contra la Violència de Gènere” organitzades pel COPIB en
col·laboració amb el Consell General de la Psicologia, se celebrà la reunió
ordinària anual de l’Àrea. En aquesta trobada, entre d’altres qüestions:
Es realitzà una revisió del treball realitzat al llarg de l’any tant en cada un
dels COPs en matèria d’Igualtat i Gènere així com dels subgrups interns de
feina i es proposaren nous objectius de feina per anar desenvolupant al
llarg de 2020.
Es recull la idea de crear algun banner o imatge permanent a les webs dels
diferents COPs que faci visible el recolzament de la Psicologia en la lluita
contra les violències masclistes. Així, al mes de desembre es dissenya una
imatge i s’insereix el banner al web del COPIB seguint la consigna recollida
a aquesta reunió.
Institut Balear de la Dona:
A més de les pertinents reunions per tal d’acordar i formalitzar la col·laboració i
recolzament a les XI Jornades del mes de novembre, també cal remarcar la participació a
la reunió convocada el 18 de novembre per l’IBD en motiu del seguiment del Protocol
Autonòmic per a la lluita contra el tràfic de dones per a l’explotació sexuals i l’atenció a la
prostitució a les Illes Balears en el que el COPIB hi col·laborà com a òrgan actiu en
l’assessorament i elaboració d’alguns punts.

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 2019, se concedí al
COPIB una partida pressupostària per la presentació del projecte de les XI Jornades
Nacionals de Psicologia contra la Violència de Gènere.
Per altra banda, el COPIB continua formant part de l’Observatori d’Igualtat del Govern
Balear a través de la representant de la Vocalia d’Igualtat i Gènere (Ana Maria Madrid, col.
B-1577).
Associació Ben Amics:
Es manté el conveni de col·laboració amb aquesta entitat.

INFORMACIÓ SOBRE CURSOS REALITZATS:
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Durant aquest any, al COPIB, des de la Vocalia d’Igualtat i Gènere es varen dur a terme les
següents activitats formatives i divulgatives:
Presentació del treball de recerca i xerrada
col·loqui:
“El municipalisme davant el sistema
prostitucional global: una estratègia per a la
intervenció local” que es dugué a terme el 12 de
setembre a la seu del COPIB i en la qual el psicòleg
Aligi Molina presentà el seu treball de fi de màster.
A més en la xerrada col·loqui posterior hi
participaren Valentina Milano (professora de la
UIB), Francisca Muñoz Ramos Ripoll (psicòloga de Casal Petit) i Inma Mas (voluntària
de Metges del Món Balears).
3 tallers satèl·lit dins el marc de les XI Jornades de Psicologia contra la Violència de
Gènere. Aquests tallers es dugueren de manera simultània a la seu del COPIB el matí
de dia 22 de novembre.
Mi novio me pide ubicación: Intervención con adolescentes víctimas de
violencia de género” que dugué a terme la psicòloga Olga Barroso, col·legiada M20129.
“Violència de gènere i dependència. Pautes per a la intervenció psicològica” a
càrrec del psicòleg Arun Mansukhani, col·legiat AO-2325.
“Prostitució i tràfic de persones: habilitats terapèutiques fonamentals del/de la
psicòleg/oga” dut a terme per la psicòloga Xisca Muñoz-Ramos, col·legiada B338.
XI Jornades de Psicologia contra la Violència de Gènere que tingueren lloc al Museu Es
Baluard de Palma els dies 22 i 23 de novembre i en les quals hi participaren 320 persones
inscrites de forma presencial i 70 en modalitat streaming. A més durant l’acte inaugural i
de clausura es comptà amb la presència de diferents autoritats representants de les
institucions que hi col·laboraren i recolzaren aquesta iniciativa.
Per altra banda, a part del Comitè Organitzador abans esmentat a un altre apartat,
també es nombrà un Comitè Científic format per 5 persones expertes en matèria
d’Igualtat i Gènere (1 experta d’Eivissa, 1 expert de Menorca i 3 expertes de Mallorca)
qui deliberaren els premis als pòsters que s’hi presentaren. En aquest sentit es reberen
8 pòsters i s’entregaren 2 accèssits i 1 primer premi.
Finalment, assenyalar que les formacions programades dins el Pla de Formació Anual del COPIB
no es dugueren a terme per no cobrir-se un mínim de places d’inscripció. Així, no es realitzaren ni
el curs “Intervenció psicològica en casos de violència de gènere des d’una perspectiva
intercultural” programat pel 15 i 16 de març ni el curs “Intervenció psicoterapèutica amb la

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANUAL COPIB 2019

Pàgina 20

infància exposada a la violència de gènere: abordatge des del trauma, el aferrament i la
resiliència” programat pel 25 i 26 d’octubre. ALTRES ACTIVITATS REALITZADES:
Reunions de Vocalia d’Igualtat i Gènere.
S’ha convocat una reunió de Vocalia d’Igualtat i Gènere al mes d’abril on es suggerí la
creació de diferents grups de treball en matèria d’igualtat i gènere.
Participació on-line i presencial a les activitats i reunions del GEPIB (Grup d’Estudis
sobre Prostitució de les Illes Balears)
Es continua col·laborant i participant en aquest grup de treball a través de:
Organització de l’acte de presentació d’acord de mínims polítics en matèria de
prostitució i tràfic que es dugué a terme al COPIB el dia 3 de maig i en el qual es
comptà amb l’assistència dels membres del GEPIB, de mitjans de comunicaciópremsa i de diferents representants polítics de diferents partits.
Recolzament al curs d’Especialista Universitari en Intervenció Social en Situacions
de Tracta de Persones i Prostitució. En aquest sentit, la psicòloga especialista en
aquesta temàtica Francisca Muñoz-Ramos serà l’encarregada d’impartir alguns
dels continguts del mòdul “Salut i prostitució”.
S’ha compartit i intercanviat documentació 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.
Revisió, aportació i esmenes a documentacions institucionals:
Com en anys anteriors, les institucions han demanat la col·laboració i participació al COPIB
en la revisió i realització d’esmenes a documentació que posteriorment ha estat publicada
a nivell autonòmic. En aquest sentit, destacam que des de la Vocalia d’Igualtat i Gènere
s’ha donat resposta a les següents peticions:
Conselleria de Presidència del Govern balear. Es fan esmenes, propostes i
suggeriments i al·legacions al Projecte de decret pel qual es regulen els criteris i les
condicions mínimes de qualitat i funcionament dels centres d’acollida i serveis
d’urgència per atendre les necessitats de protecció, allotjament i promoció de les
dones víctimes de violència masclista i de les seves filles i fills.
Institut Balear de la Dona. En virtut del recolzament ofert al Pacte Social contra les
Violències Masclistes, durant el mes de març des del COPIB es realitza un qüestionari
d’Avaluació de la Campanya Reaccionem el qual tenia l’objectiu de millorar la
proposta i conèixer les experiències i opinions vers aquesta iniciativa.
Difusió:
Difusió de formacions i activitats gratuïtes externes al COPIB relacionades amb
matèria de gènere i igualtat.
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Difusió del llibre “Vulnerabilidad y resistencia: Experiencias investigadoras en
comercio sexual y prostitución” publicat per l’equip del GIFES de la UIB. Ens regalaren
un exemplar que fou inclòs com a material bibliogràfic a la biblioteca del COPIB.
Com en el cas anterior, la psicòloga Olga Barroso qui acudí a Mallorca a participar a
les XI Jornades de Psicologia contra la Violència de Gènere i qui també impartí un
taller, ens regalà un exemplar del llibre “Los Pájaros Arcoiris” que fou inclòs a la
biblioteca del COPIB.
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 112 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 en 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.
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Donar compliment al Reglament de Règim Intern del GIPEC en 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 2019 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 2020 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.
Elaborar el pla de formació interna 2019 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, 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.
Informar i incentivar del procés obert al Consell
Estatal de COPs sobre la tramitació per a l’Acreditació
Nacional com a professionals experts en Emergències
i Catàstrofes.
Mantenir contactes amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació – Direcció General
de Família i Menors pel desenvolupament i coordinació 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.
Informar als col·legiats/des mitjançant el web del COPIB (Vocalia d’Intervenció en
Emergències) dels temes que es tracten a les reunions de l’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.
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Participar a Jornades, Congressos i col·laboracions formatives en l’àrea de les
Emergències.
Col·laborar amb la premsa i mitjans de comunicació.
Mantenir actualitzada la informació de la Vocalia d’Emergències al web del COPIB.
ACTIVITATS:
Es treballà en l’elaboració del PLA DE FORMACIÓ 2020, 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.
Manteniment del BLOG del GIPEC IB al web del COPIB que defineix i dóna 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 IB12 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).
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”.
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Assistència a reunions de Coordinació i seguiment amb la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació – Direcció General de Família i Menors amb la finalitat de supervisar el
desenvolupament del Programa de Post emergència, contracte de Servei d’assistència
psicològica a persones i a les seves famílies directes que han patit una situació traumàtica
a les Illes Balears que gestiona el COPIB des del 15 de març de 2018.
Desenvolupar, coordinar i supervisar la prestació del servei post emergència als afectats
per les inundacions a la comarca de Llevant.
Assistència a les reunions institucionals amb els responsables de la gestió post emergència
a la Comarca de Llevant per a l’avaluació de la intervenció.
Elaboració de la Memòria del Servei d’assistència psicològica als afectats durant
l’emergència a la Comarca de Llevant.
Elaboració de la Memòria del Servei d’assistència psicològica post emergència als afectats
amb víctimes de la Comarca de Llevant.
Assistir als actes de reconeixement institucional al GIPEC 112 com intervinents a
l’emergència a la Comarca de Llevant, així com a distints homenatges.
Assistència i participació al simulacre organitzat per AENA a l’aeroport de Palma, el dia 4
de juny de 2019.
Assistència i participació al simulacre organitzat per la UME a Jaca (Saragossa), els dies 3 i
4 d’abril de 2019.
Participació a les reunions de coordinadors de l’Àrea Estatal d’Emergències del Consell
General de Psicologia.
Participació al Congrés Nacional del Consell General de COPs celebrat a Vitòria, els dies
22-23-24 de juliol de 2019.
Participació a les reunions de la Comissió de Treball de RIPE (Red Iberoamericana
Psicologia Emergencias).
Col·laboració amb les JORNADES DE LA CONDUCTA SUÏCIDA, celebrades el 21 de març de
2019 a Palma.
Organització i celebració dels cursos de:
“PÈRDUES I DOL” dies 3-4 de maig 2019 al COPIB.
“IDENTIFICACIÓ IDEACIÓ SUÏCIDA EN ELS ADOLESCENTS I ESTRATÈGIES
D’ACTUACIÓ” dia 24 de maig 2019 al COPIB.
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“MULTICULTURALITAT I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES” dia 8 de juny de 2019 al
COPIB.
Participació a la “TAULA RODONA PREVENCIÓ CONDUCTA SUÏCIDA”, a la sala
d’actes de Caixa Fòrum, el dia 10 de setembre de 2019, organitzada per AFASIB.
Col·laborar en l’organització de cursos especialitzats en emergències a Menorca,
Eivissa i Formentera.
Col·laboració amb els mitjans de comunicació, ràdio i premsa.
MEMÒRIA DEL BLOG DEL GIPEC IB – 2019:
El Grup d'intervenció Psicològica en Emergències i Catàstrofes (GIPEC IB) del Col·legi Oficial de
Psicologia de les Illes Balears (COPIB) des del novembre de 2013 disposa d'un blog administrat pel
membre del GIPEC IB i vocal del COPIB, Joan Antoni Sancho, que funciona amb la idea de
concretar i materialitzar alguns dels objectius que té establerts la Comissió de l’Àrea de Psicologia
de les Emergències com són:

Creació d’una guia de recursos de la Comunitat que sigui útil, principalment pels membres
del Grup d’Intervenció en Emergències del COPIB (i, en tot cas, per organismes oficials),
per derivar i atendre les necessitats de les persones afectades per una crisi o emergència.
Creació d’una base de dades: investigacions, bibliografia, estudis, projectes i recursos en
l’àrea de les emergències, accessible a tots els col·legiats/des.
Informar i difondre als col·legiats/des sobre activitats, jornades, congressos, cursos, sobre
la Psicologia de les Emergències.
A data de 31 de desembre 2019 el blog tenia publicades 929 entrades i diverses i abundants
informacions distribuïdes en 23 pàgines.
El documents/pàgines més consultats durant l'any 2019 han estat els següents:
Nom/tema de la pàgina consultada

Visites

El triage psicológico ¿una herramienta para el psicólogo de emergencias?

626

Intervención en crisis en víctimas de sucesos traumáticos: ¿cuándo, cómo y para

482

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANUAL COPIB 2019

Pàgina 26

qué?
Guía para comunicar a familiares la muerte repentina en emergencia

195

Protocolo para la detección y manejo inicial de la ideación suicida

185

Guía Básica: Primeros Auxilios Psicológicos en Violencia de Género

181

NTP 390: La conducta humana ante situaciones de emergencia: análisis de proceso
en la conducta individual

177

Cómo dar el pésame sin hacer daño

111

4.11. VOCALIA DE PSICOLOGIA DE L'ENVELLIMENT
Actualment, la vocalia de Psicologia de l'Envelliment continua amb una participació estable de 9
psicòlegs/ogues col·legiats/des que estan actualment treballant o formant-se dins l'àrea de
l'Envelliment.
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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 pre-jubilats.
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 2019 hem tingut dues reunions presencials de vocalia i s'han fet
seguiments del treball iniciat via online.
18/02/19 Jornada de portes obertes. O assistents.
22/23 novembre/19, Jornades Violència de Gènere i atenció a gent gran.
ACTIVITAT VOCALIA:
Aquest any en la vocalia d'Envelliment del COPIB hem dirigit la nostra activitat fonamentalment A
LA INTERVENCIÓ EN PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS, JORNADES I MITJANS DE COMUNICACIÓ:
Gener a juliol , participació al programa ‘Som Grans’ d’IB3 ràdio:
21/03/19 Preparació psicològica a la jubilació.
03/06/19 COHOUSING.
28/10/2019. Efectivitat de l'exposició a llum incident en l'atenuació de la
cronodisrupció en l'envelliment
2/04/19 Reunió proposada Jornades d’Envelliment a Mallorca, organització comitè
científic (vocalia d'Envelliment COPIB, professionals de discapacitat, professionals
d'envelliment actiu, professionals de neuropsicologia, UIB , UOM, IMAS, SBGG.
23/12/19, Gravació IB3 Ràdio ENTREVISTA SUÏCIDI ADULTS MAJORS. En coordinació amb
Grup de Treball Suïcidi (Adelina Sastre).
27/12/19 Participació IB3 TV. Tema: ENVELLIMENT SALUDABLE.
Participació com moderador en taula rodona Violència de gènere i atenció a gent gran. XI
Jornades Nacionals contra la Violència de Gènere 22-23/11/19, Mallorca.
Comunicació Oral Tipus pòster: Hacia un diagnóstico diferencial de la degeneración
córticobasal versus enfermedad de alzheimer apráxica: a propósito de un caso (José Ángel
Rubiño, membre de la vocalia d’Envelliment). XI Congrés de la Federació Espanyola
d’Associacions de Neuropsicologia (FANPSE) 7, 8 i 9 de març de 2019. Madrid.
Comunicació Oral Tipus pòster: Advances in the use of the Face-Name Associative Memory
Exam (FNAME) for the early diagnosis of cognitive impairment in the Spanish population.
(José Ángel Rubiño, membre de la vocalia d’Envelliment). Congrés Internacional de la
Federació Europea de Associacions de Neuropsicologia (FESN) 5 al 7 de setembre de 2019.
Milà
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Assistència a la 74a Jornada de la Societat Catalana de Neuropsicologia. 27 i 28 de juny de
2019. Barcelona.
Assistència a la Jornada Tècnica sobre Soledat: Realitat i reptes de futur. 9 de maig de
2019 en el Centre Flassaders de Palma.
Assistència a les Jornades Domus Vi titulada "Posa't al seu lloc". Empatitzem: una visó
intergeneracional del món. 22 d’octubre de 2019 Auditori es Baluard de Palma.
NOTA: Es pot ampliar informació al web COPIB, apartat vocalia d'Envelliment
COORDINACIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE NEUROPSICOLOGIA DEL COPIB.

PARTICIPACIÓ DE LA VOCALIA EN EL CONSELL GENERAL COPs
- Participació en l’elaboració i difusió manifests.
- 29 d'abril (relacions intergeneracionals).
- 15 de juny (conscienciació maltractament).
- 21 de setembre (Alzheimer).
- 1 d'octubre (Dia de la gent gran).

PARTICIPACIÓ DE LA VOCALIA EN ALTRES ENTITATS RELACIONADES AMB LA GERONTOLOGIA:
Participació activa en el grup de Qualitat de la Societat Espanyola de Geriatria i
Gerontologia (SEGG)
Participació activa en la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia (SBGG).
Participació activa en Observatori de Persones Majors de Mallorca (OMM) en les
comissions de Promoció de l'Autonomia, Protecció al Major i Atenció a la Dependència.

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.
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S'ha intentat fer seminaris i cursos, a pesar que 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.

LES ACTIVITATS QUE HA PARTICIPAT LA VOCALIA SÓN LES SEGÜENTS:
El 3 de gener col·laborem amb Ràdio Illa de Formentera parlant durant 10' sobre l'excés i
el tipus de regals que reben els infants per Nadal. Volen el punt de vista d'un professional
de la Psicologia.
El 22 de gener Sessió Clínica gratuïta "Procés oncològic i trauma. Tècniques narratives" a
càrrec del psicòleg Pablo Rodríguez. Hi assisteixen 9 col·legiats i és tot un èxit.
El 31 de gener em reuneixo amb la col·legiada Sandra B. Císcar i ens proposa cedir l'espai
per poder crear unes sessions mensuals de "Cinefòrum de Psicología".
El 22 de febrer. Formació "El proceso de duelo. Aproximación a nuevos modelos de
intervención". a càrrec del psicòleg Pablo Rodríguez. S'inscriuen 17 persones i és tot un
èxit. Els assistents suggereixen que es faci una segona part del curs.
El 16 de març. Formació "Avaluació diagnòstica" a càrrec de la psicòloga Roser Castellà.
Queda anul·lada doncs no s'inscriu ningú.
El 6 d'abril. Formació "Trastorns d'aprenentatge" a càrrec de la psicòloga Roser Castellà.
S'inscriuen 4 persones, la formació queda anul·lada per no cobrir despeses.
El 8 de juny. Formació "Coaching" a càrrec de la psicòloga María Gilabert. S'inscriuen 5
persones i es realitza malgrat no cobrir despeses. Agrada molt als assistents.
El 10 de setembre faig una intervenció a la ràdio "Onda Cero Eivissa i Formentera" pel dia
Mundial del suïcidi.
El 12 de setembre, I Cinefòrum amb el curt: "Background" amb la col·laboració d’Ibicine i
Cowork Ibiza. Hi acudeixen unes 15 persones tant col·legiats com no col·legiats i es crea un
debat molt interessant entre tots. Agrada la iniciativa.
El 10 d'octubre, II Cineforum amb el curt: "Camino de Santiago" i la col·laboració d’Ibicine
i Cowork Ibiza. Hi assisteixen unes 10 persones, el clima és molt dinàmic i participatiu
entre tots els assistents.
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El 12 d'octubre Formació "Psicologia positiva y los pilares de la Felicidad" a càrrec de la
psicòloga María Gilabert. Hi acudeixen 8 persones i es una formació molt participativa,
entre varis assistents suggereixen que es faci una segona part d'aquesta formació pel
proper any.
El 26 d'octubre hi ha una formació "Conflictivitat familiar" a càrrec de les psicòlogues que
gestionen els Punts de Trobada a les Illes Balears Vanessa Albertí i Estefanía Cano.
S'inscriuen 10 persones i és tot un èxit.
El 14 de novembre III Cineforum amb el curt: "La Noria" i la col·laboració d’Ibicine i
Cowork Ibiza. Hi acudeixen unes 6 persones i es crea un debat molt participatiu i
interessant entre tots.
El 16 novembre Formació "Gestió de l’estrès" a càrrec de la psicòloga Roser Castellà.
S'inscriuen 6 persones, però la formació queda anul·lada per malaltia de la ponent.
L'11 de desembre IV Cineforum amb els curts: "Un día en el parque" i "Caronte" i la
col·laboració d’Ibicine i Cowork Ibiza. Hi acudeixen 5 persones i es crea un espai íntim i
proper on tots hi participem.
El 13 i 14 de desembre formació "Taller rescat en intent de suïcidi en curs la intervenció
psicològica en l'escenari i per telèfon". A càrrec del psicòleg Jordi García. S'inscriuen unes
20 persones i és una formació molt pràctica, sobretot fem jocs de rol i dinàmiques entre
tots els assistents.
El 14 de desembre després de la formació, el Copib ens convida a fer unes tapes als
membres del Gipec-112 d'Eivissa i Formentera i al ponent Jordi Garcia, hi assistim 11
persones i gaudim d'una bona trobada junts.

4.13. VOCALIA DE MENORCA
INTRODUCCIÓ:
Memòria corresponent a l'any 2019 relativa a les activitats realitzades durant el període
comprès de gener a desembre en la delegació de Menorca.
L'objectiu general és el de donar a conèixer als col·legiats de Menorca tots els serveis que
té el COPIB, i que puguin participar i col·laborar en totes les activitats possibles.
En els darrers anys s'ha produït una gran evolució que ha tengut com a principals
objectius l'acostament del COPIB als col·legiats de Menorca i la consolidació dels diferents
projectes del COPIB adequant-los a les característiques i particularitats que pugui tenir la
insularitat per als col·legiats de Menorca.
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Se segueix mantenint l'estructura que s'ha anat implementant durant aquests últims anys,
intentant ampliar-los i millorar-los en la mesura del possible tant a nivell de mitjans
tecnològics com a presencials, valorant-se molt positivament accions com:
Servei d'Orientació al col·legiat
Borsa de treball
Assessoria legal, fiscal i laboral
Servei de Biblioteca
Canal COPIB
Cursos, conferències, xerrades etc., a través d’streaming. etcètera.
Tot això fa que el COPIB estigui més a prop de tots, aconseguint una relació més ràpida i
directa.
Es valora de forma molt positiva el sistema de beques per
a l'assistència a cursos i l'accés dels col·legiats a la
formació, (un dels objectius per a l'any vinent, és
incrementar la participació i aprofitament d'aquestes
beques) les reunions periòdiques dels col·legiats de
Menorca, així com en algunes ocasions amb membres de
la Junta, i la informació continuada a través del Butlletí
del COPIB.
Durant aquest període s'ha tractat d'aconseguir els
objectius que s'havien plantejat per a aquest període:
S'ha continuat amb la formació als col·legiats,
tractant d'aconseguir la major assistència possible,
intentant que els col·legiats participin en les
propostes de formació.
S'han realitzat reunions periòdiques, tant amb els col·legiats de Menorca, com amb
diferents membres de la Junta.
S'ha tractat de conscienciar al col·legiat de la necessitat i la obligatorietat de la
col·legiació.
S'ha aconseguit una relació més directa amb els col·legiats, sent l'atenció tant a nivell
telefònic com a personal cada vegada més freqüents.
Se 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.
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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:
Se realitzen reunions amb el grup d'emergències,
Se reuneix amb assiduïtat el grup de mindfulness.
Durant aquest exercici s'ha realitzat una reunió general amb els col·legiats de Menorca i la vocal
del COPIB, valorant molt positivament tant la assistència del nombre de col·legiats, com la
participació que tingueren a la reunió.

CURSOS I SESSIONS CLÍNIQUES
Durant aquest any 2019 només s'ha hagut d’anul·lar un curs, que per qüestions alienes al
Copib, no va ser possible la seva realització.
Alguns col·legiats de Menorca sí han realitzat formació, a través de les beques que té
establertes el Copib per als col·legiats de Menorca.
També han participat d'activitats formatives realitzades a través d’Streaming.
Durant 2019 s’han realitzat tres cursos:
15 de febrer: Protocol de detecció i intervenció de l’assetjament entre iguals en l’àmbit
escolar.
15 i 16 de març: Aplicació del mindfulness en la pràctica psicològica.
29 i 30 de novembre: Intervenció en crisi amb violència de gènere i multiculturalitat i dol
en les diferents religions
Durant 2019 s’han realitzat dues sessions clíniques:
El 25 de gener: Teràpia d’acceptació i dolor clínic.
El 22 de novembre: Autolesions no suïcides en adolescents.

ALTRES ACTIVITATS:
Assistència a actes de representació del Col·legi.
Atenció personalitzada dels col·legiats donats d'alta durant aquest període.
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Atenció tant personal com telefònica als col·legiats de Menorca facilitant la informació
que sol·licitin sobre temes col·legials, cursos, col·legiació, programació, etc.
Coordinació del grup d'emergències, assistint a les reunions establertes 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 la reunió del COPIB i les coordinadores dels grups de GIPEC amb el director
del Centre d'Emergències 112.
Assistència a activitats que tenguin relació amb l'activitat professional del psicòleg.
Assistència i participació en el 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.
Assistència a la presentació de la Guia de LGTBI.
Assistència a les reunions del Comitè Extern d'Emergències de l'Aeroport de Menorca
(CEE) amb la finalitat de valorar les intervencions en els simulacres realitzats l'any 2018, i
preparar actuacions i introduir canvis necessaris en pròximes intervencions.
Col·laboració i participació en els simulacres realitzats durant el 2018 a l'Aeroport de
Menorca.
Participació i col·laboració en la Declaració de Menorca com a Illa mindfulness el 31 de
maig.
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.
Com a conclusió general destacar les actuacions de millora (reunions, establiment de beques,
accés a la biblioteca, sistema de comunicació a través d’streaming, etc.) realitzades durant
aquests últims dos anys i el bon funcionament del col·legi, manifestat per alguns col·legiats tant a
nivell de Menorca com del COPIB.
OBJECTIUS:
Objectius plantejats per a 2020:
Incrementar les sessions clíniques de diferents temes proposats pels col·legiats.
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Crear el grup de treball EMDR, així com qualsevol altre d’interès per al col·legiat de
Menorca.
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

5. GRUPS DE TREBALL
5.1. GRUP DE TREBALL: PSICOLOGIA I COACHING
Durant l'any 2019 el grup ha continuat 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 2019:
Les sessions de l'any 2019 s'han realitzat en les següents dates:
▪ 1a reunió: 26 febrer de 2019.
▪ 2a reunió: 20 de juny de 2019.

ACTIVITATS REALITZADES PEL GRUP DE TREBALL DURANT EL 2019:
En les diferents reunions del grup de treball realitzades durant el 2019 es varen proposar algunes
activitats relacionades amb la difusió del coaching (formació, tallers, contactes, escrits, etc.) que
finalment per diferents circumstàncies no es varen executar.

ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2020:
Les persones integrants del grup de treball, varen decidir que durant el 2020 estarien disponibles
per a assistir a qualsevol reunió que fos convocada per les persones coordinadores o a sol·licitud
d'algun membre. Per tant, no s'estableix una periodicitat concreta per a la convocatòria de les
reunions com es va realitzar en anys anteriors. El grup continuarà atent a qualsevol proposta dels
seus membres o del COPIB per a continuar realitzant la difusió i consolidació del coaching
psicològic en l'àmbit de les Illes Balears.

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
convertir-se 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.
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REUNIONS DEL GRUP “PSICOTERÀPIA EMDR” REALITZADES EN 2019:
1ª reunió: 09/01/2019.
6ª reunió: 05/06/2019.
2ª reunió: 06/02/2019.
7ª reunió: 11/09/2019.
3ª reunió: 06/03/2019.
8ª reunió: 9/10/2019.
9ª reunió: 6/11/2019.
4ª reunió: 03/04/2019.
5ª reunió: 08/05/2019.
Sopar de Nadal: 4/12/2019.

ACTIVITATS REALITZADES PEL GRUP DE TREBALL DURANT EL 2018:
Estudi de protocols aplicats
Discussió de casos.
Actualització de bibliografia bàsica.
Programació de cursos relacionats amb EMDR.

ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2017:
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:
GENER:
08/01/19:
29/01/19:
26/01/19:

Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Reunió mensual del grup de treball.

FEBRER:
12/02/19:
25/02/19:
25/02/19:

Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Reunió mensual del grup de treball.
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MARÇ:
04/03/19:
12/03/19:
25/03/19:
ABRIL:
08-4-19:
09-4-19:
29-4-19:
26/4/19:

Reunió mensual del grup de treball.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.

Reunió mensual del grup de treball.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Participació de vàries integrants del grup a la Formació del protocol EBC al
COMIB dirigit per Ausiàs Cebolla i David Albear

MAIG:
11-5-19:
14-5-19:
27-5-19:

Reunió mensual del grup de treball.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.

JUNY:
11-6-19:
24-6-19:

Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.

JULIOL:
09-7-19:
29-7-19:

Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.

SETEMBRE:
10-9-19:
23-9-19:

Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.

OCTUBRE:
08-10-19:
22-10-19:

Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.

NOVEMBRE:
12-11-19:
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
26-11-19:
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
09-11-19:
Reunió del grup de treball.
DESEMBRE:
10-12-19:
17-12-19:
14-12-19:

Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Reunió del grup de treball.

5.4. GRUP DE TREBALL: TERÀPIES DE TERCERA
GENERACIÓ, MINDFULNESS (MENORCA)
Reunions mensuals del grup de treball teoricopràctiques. (Llibre: “Mindfulness en la
pràctica clínica”, de María Teresa Miró i Vicente Simón.)
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Formació que va impartir Carme
Aguiló “Aplicació del Mindfulness en la
pràctica psicològica”, a Menorca els
dies divendres 15 (a la tarda) i
dissabte 16 (matí i tarda) de març.
Consolidació de la pràctica individual i
com a grup.
Informació sobre cursos i retirs.
Informar a la resta de col·legiats i d’altres professionals del sector sobre activitats
diverses relacionades: local, nacional i internacional (ponències, congressos,
pràctiques, cursos, etc.).
Continuar amb la tasca divulgativa i formativa del mindfulness a tots els àmbits
possibles en col·laboració amb l’Associació Balear de Mindfulness:
22/02/2019- Josep Lluís Reig, qui va impartir el taller “Mindfulness: un pont entre dos
mons”, a través de l’Associació Balear de Mindfulness.
L’Associació Balear de Mindfulness comparteix l’experiència viscuda en la primera
Jornada: Menorca Mindful (31/05 i 01/06 de 2019).
L’Associació Balear de Mindfulness realitzarà la primera Jornada Balear Educació i
Mindfulness, 18 i 19 d´octubre 2019 a Eivissa.
06/12/2019- Es proposa el següent llibre: “Mindfulness y equilibrio emocional”
Margaret Cullen/Gonzalo Brito d’editorial Sirio, i també els llibres: “Psicología positiva
contemplativa” Ausiàs Cebolla, i “Comunicación no violenta” de Rosenberg.

OBJECTIUS 2020:
Continuar amb les reunions mensuals del grup de treball teoricopràctiques.
Continuar amb la divulgació del mindfulness amb cursos, xerrades i propostes al públic
en general

5.5. GRUP DE TREBALL: TERÀPIES DE TERCERA
GENERACIÓ, MINDFULNESS (EIVISSA)
ACTIVITATS:
Reunions quinzenals com a grup de treball, obrint l'espai a nous col·legiats interessats i
altres professionals. Actualment estem realitzant un grup de pràctiques quinzenals
obert a psicòlegs, educadors.
Coordinació amb els grups de treball de mindfulness de Mallorca i Menorca.
Consolidació de la pràctica individual i com a grup.
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Informació sobre cursos i retirs.
Informar a la resta de col·legiats i d’altres professionals del sector sobre activitats
diverses relacionades: local, nacional i internacional (ponències, congressos,
pràctiques, cursos, etc.).
Continuar amb la tasca divulgativa i formativa del mindfulness a tots els àmbits
possibles en col·laboració amb l´Associació Balear de Mindfulness:
Febrer/abril 2019: Curs MBSR per a personal sanitari en col·laboració amb Illes
Pal. César Cofrade.
30- 31 març 2019: Retir “Afrontant l’estrès amb mindfulness”. Mauro García Toro.
.
18 d’octubre 2019: Conferència gratuïta “Maneig conductual per escolars”.
Programa Mind-Up”. Jose Luis Reig. En col·laboració amb COPIB, UIB, Associació
Balear de Mindfulness.
19 d’octubre: Jornades de Mindfulness en Educació (presentació dels programes
mind-up i créixer respirant, bones pràctiques i taules rodones sobre programes
d’eficàcia i futur de les intervencions basades al mindfulness). En col·laboració
amb COPIB, Associació Balear de Mindfulness.

PROPOSTES EIVISSA 2020
8 de febrer: Taller “Mindfulness, psicologia cognitivo-conductual i teràpies de 3a
generació”. César Cofrade.
8 març: Conferencia “Mindfulness y bienestar psicológico: fundamentos para una
psicología positiva contemplativa” i presentació del llibre “Psicologia Positiva
Contemplativa”. Ausiàs Cebolla. Universitat de València.
9 març: Taller “Del mindfulness al bienestar: introducción a un entrenamiento en
bienestar basado en prácticas contemplativas”. Ausiàs Cebolla. Universitat de València.
24-25 abril: “Quietud y presencia: el bienestar de la atención consciente”. Denko Mesa.

5.6. 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
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2019:
Les sessions de l'any 2019 s'han realitzat en les següent dates:
1a reunió: 1 de febrer
4a reunió: 28 de juny
2a reunió: 28 de març
5a reunió: 27 de setembre
3a reunió: 24 de maig
6a reunió: 27 de novembre

ACTIVITATS REALITZADES PEL GRUP DE TREBALL DURANT EL 2019
Revisar i actualitzar els subgrups i els seus objectius específics.
S’ha enviat al COPIB una nota de premsa amb motiu del dia mundial contra el càncer.
Alguns membres del grup han demanat l’acreditació d’Especialització en
Psicooncologia i en Cures Pal·liatives. Altres l’han obtingut.
Seguim amb la difusió entre els membres de les activitats i la formació relacionada
amb la temàtica psicooncologia, cures pal·liatives i dol.
Es continua perfilant la guia de recursos que està pròxima a la seva finalització.
S'han proposat i gestionat activitats formatives,
com “el dol en centres educatius” i “com
facilitar grups de suport per persones que viuen
una pèrdues i/o dol”.
S'han consensuat criteris d'inclusió per formar
part del grup de treball i una normativa interna
per al funcionament del grup de treball.
Sessions de supervisió entre els membres del
grup.
Quatre membres del grup de treball varen assistir al 8è congrés nacional de la societat
espanyola de psicooncologia i un d'ells va presentar una comunicació oral.
ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2020:
Consolidació del grup de treball.
Finalització de Guia de Recursos d’entitats que fan feina en aquest àmbit a la nostra
Comunitat Autònoma.
Promoure la visibilitat del grup així com realitzar alguna activitat de divulgació de la
psicooncologia.

5.7. GRUP DE TREBALL: RESOLUCIÓ DE CONFLICTES A
L’ÀMBIT FAMILIAR (ARCF)
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
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família.
L'objectiu del grup de treball és treballar i crear eines que ajudin 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 membres. Així com promoure
valors, actituds, i comportaments saludables i responsables, que afavoreixin el
desenvolupament sa dels seus fills.
Durant el 2019 el grup ha dedicat les seves trobades a conèixer més a fons la figura del
coordinador de criança i la seva actuació en l'àmbit privat amb l'objectiu d'evitar la
judicialització dels casos, i a la creació d'una eina psicomètrica per al mesurament del conflicte
interparental.
Durant l'any s'han duit a terme sis reunions; el 22 de maig, el 18 de juny, el 16 de juliol, el 20
d'agost, el 19 de setembre i el 29 d'octubre, en les quals s'han tractat temes relacionats amb la
formació en Coordinador de Criança, els avantatges de la seva actuació com a alternativa al
procediment judicial, i la creació d'una eina psicomètrica que pugui ajudar a psicòlegs, i altres
professionals que treballin amb famílies, a determinar el nivell de conflictivitat interprogenitors per a poder orientar millor les seves intervencions.
A més, s'ha donat importància a la formació dels membres del grup en coordinació de criança,
i s'ha informat del curs que realitzarà el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB)
en 2020 d’“Especialista en Coordinació de Criança”.
No s'ha realitzat activitat formativa, si bé el Col·legi ha concretat la formació del curs
d'Especialista en Coordinació de Criança” de 60 hores de durada ja esmentat, i s'ha proposat
un curs d’"Intervenció a domicili per a famílies disfuncionals: valoració de la família, definició
d'objectius d'intervenció, disseny d'actuacions tècniques, avaluació de progressos i presa de
decisions".

ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2020
Una vegada realitzada la formació d'Especialista en Coordinador de Criança, pot ser de gran
utilitat donar a conèixer la figura en diversos col·lectius que treballin amb famílies immerses en
conflictes (advocats, educadors, mediadors, etc.) i especialment als pares i mares a través de
les associacions de pares dels diferents centres educatius a Balears.
Continuar amb el disseny d'eines que puguin ajudar als professionals en les seves
intervencions amb famílies en conflicte, per a aconseguir unes famílies més dialogants,
respectuoses i pacífiques en les quals prevalgui la convivència positiva entre els seus membres,
així com entre els grups dels quals en formen part.

5.8. GRUP DE TREBALL: INTERVENCIÓ I ATENCIÓ
PSICOLÒGICA A L'ÀMBIT SOCIAL
Durant el 2019 s’ha mantingut el nombre de participants del grup en 8 professionals.
RESUM DE LES ACTIVITATS DEL “GRUP D'INTERVENCIÓ I ATENCIÓ PSICOLÒGICA A L'ÀMBIT
SOCIAL” REALITZADES EN 2019:
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Durant el 2019 ens hem centrat en les següents tasques:
Acollir a la nova vocal de Psicologia Social, explicar la situació del nostre grup de
treball així com de la situació del la psicologia de la intervenció social a la nostra
comunitat.
Difondre el document elaborat pel nostre grup LES CONDICIONS LABORALS DELS I
DE LES PROFESSIONALS DE LA PSICOLOGIA EN L’ÀMBIT SOCIAL
DE LES ILLES BALEARS.
Aclarir el procediment per sol·licitar l’Acreditació Nacional de Psicòleg/oga Expert/a
en Psicologia de la Intervenció Social segons els documents de la Comissió Nacional
d’Acreditació personal del COP.

REUNIONS:
Durant el 2019 s’han realitzat 2 reunions presencials en les següents dates: 20 de juny i 3
d’octubre. També vàrem participar a la convocatòria oberta de reunió de la vocalia de
Psicologia Social de dia 9 de desembre.
El grup es manté contínuament actiu i en contacte gràcies al grup de WhatsApp.
ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2019:
El grup s’ha consolidat al llarg d’aquests quatre anys de feina i les integrants estan motivades a
continuar amb la tasca d’executar accions per a la difusió i consolidació del Psicòleg Social en la
nostra Comunitat Autònoma.
Donades les dificultats per ampliar la participació i la incorporació de nous membres, ens
plantejam unificar la tasca del grup de treball amb la tasca de la vocalia de Psicologia Social. Es
valora que podria resultar més eficient si es fusionen el grup i la vocalia (donant suport a la
vocalia, contribuint a les iniciatives proposades, participant en les reunions, elevant propostes,
etc.).

5.9. GRUP DE TREBALL: PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ
Durant l'any 2019 el grup de treball de Psicologia de l’Educació ha començat amb els objectius
a mig-llarg 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. També el
grup s’entén com un espai de reunió des d'on poder discutir i compartir protocols i material
per a la pràctica dins l’educació entre els professionals de les Illes que treballen des d’aquest
model.
REUNIONS DEL “GRUP DE PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ” REALITZADES EL 2019:
S’ha establert com a norma general una reunió del grup de treball cada mes.
Les sessions de l'any 2019 s'han realitzat en les següents dates:
▪ 1a reunió: 25 de juny.

▪ 5a reunió:15 d’octubre.

▪ 2a reunió: 15 de juliol.

▪ 6a reunió: 20 de novembre.

▪ 3a reunió: 19 d’agost.

▪ 7a reunió: 17 de desembre.

▪ 4a reunió: 23 de setembre.
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ACTIVITATS REALITZADES PEL GRUP DE TREBALL DURANT EL 2019:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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.
Creació i formalització dels primers tallers: objectius, preus, quantitat d’hores,
continguts, etc.
Elaboració d’un google forms per a escoles i Amipes per conèixer inquietuds, desitjos,
expectatives…
Elaboració d’un directori amb totes les Amipes de l’Illa.
Recopilació dels objectius i la normativa de la Psicologia Educativa.
Redacció d’una carta de presentació pels diferents instituts, col·legis, Amipes, etc.,
incloent una explicació del perfil del psicòleg educatiu.
Recerca de col·laboracions externes en educació per les formacions del COPIB de l’any
2020.

ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2020:

▪
▪
▪
▪

Ser 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.
Fer arribar a les Illes cursos, tallers i formacions amb professionals qualificats per a
alumnes, pares i docents d’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.

5.10. GRUP DE TREBALL: HIPNOSI CLÍNICA
REUNIONS:
El mes de gener del 2019 el Grup de Treball d’Hipnosi Clínica es va reunir i la majoria dels
integrants varen manifestar que volien fer una pausa. Malgrat que durant aquests anys les
reunions han estat molt profitoses i el grup ha esta molt cohesionat, es va decidir interrompreles fins a nou avís.
FORMACIÓ:
Es va proposar fer el curs “Utilització de la simbologia i les metàfores dins la psicoteràpia i la
hipnosi”, els dies 4 i 5 d’octubre, que havia d’impartir la coordinadora, però no es va dur a
terme per falta d’inscripcions suficients.
PARTICIPANTS DEL GRUP DE TREBALL:
Miriam Brunet, Maria Fullana, Christina Moreno, Jaime Larriba, Cristian Pons, Mª del Mar
Prohens, Blanca Ramirez, Andreu Salleras, Adelina Sastre (coordinadora).
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5.11. GRUP DE TREBALL: NEUROPSICOLOGIA
REUNIONS REALITZADES PEL GRUP:
Les realitzades a l’any 2019: al COPIB com regularment sempre s’han fet durant l’any no s’ha
organitzat cap, tot això ve degut a circumstàncies de malaltia greu amb conseqüències encara
presents patides pel coordinador del Grup, Jaume Pomar. Encara i axó sí que s’han mantingut
contactes i reunions més informals via correu electrònic, videoconferència o personals i
informals amb vocals del Grup.
COMPONENTS:
El grup està format pels membres fundacionals vocals i a nivell de coordinador i
vicecoordinador es manté igual estructura de govern:
COORDINADOR: Jaume Pomar.
VICECOORDINADOR: Pilar Andrés.
La resta de vocals continuen els mateixos
Durant l’any 2019 NO hi ha hagut cap baixa de cap membre.
Durant l’any 2019, es varen proposar i aprovar la inclusió en el GT-NPS de psicòlegs col·legiats
que havien manifestat un interès pel grup i que varen enviar el seu CV en resposta a la nostra
petició:

La xifra, a 31 de desembre de 2019, de membres del GT-NPS era de 33 membres inscrits actius
i 1 baixa del 2018.
Es deixa la porta oberta als col·legiats relacionats amb la neuropsicologia de la nostra
comunitat perquè formin part del nostre grup cara al 2020.
PLA DE FEINA 2019:
Al llarg d'aquest 2019 el nostre grup de treball va fer 1 taller/seminari, obert a tots els
col·legiats, com a part de les activitats formatives anuals del COPIB:
“Aspectes neuropsicològics de l’esquizofrènia”: L'avaluació psicodiagnòstica i
Neuropsicològica mitjançant proves i escales estandarditzades forma part de la pràctica
clínica habitual en l'abordatge Psicològic del pacient ingressat a la Unitat
d'Hospitalització de Subaguts de l'Hospital Psiquiàtric de Palma, institució que des
d'inicis dels anys 80 compta amb la incorporació del psicòleg clínic en els Serveis de
Psiquiatria i amb una àmplia tradició en el tractament multidisciplinari de pacients amb
trastorn mental greu. Es varen presentar dades clíniques i sociodemogràfiques
juntament amb els resultats obtinguts per una mostra significativa de pacients amb
Orientació Diagnòstica de Trastorn de l'espectre de l’esquizofrènia als quals se'ls han
aplicat les escales Whesler d'Intel·ligència per a Adults (WAIS IV) i la Matrics Consensus
Cognitive Battery (MCCB). 1/06/2019.
Ponent: MARGARITA ROSSELLÓ CORRÓ
Psicòloga (col·l. 0-00098). Psicòloga especialista en Psicologia Clínica. Psicòloga clínica de
la Unitat d’Hospitalització de Subaguts. Hospital Psiquiàtric/Hospital Son Espases
Es va atendre i donar informació, per vies telemàtiques, de la neuropsicologia i les
seves sortides professionals a estudiants de grau de psicologia de la UIB i a col·legiats
interessats i que varen ser derivats per part del COPIB
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Es facilità que professionals que estiguin dins del grup preparin sessions clíniques per
tal que presentin casos clínics variats, i que puguin servir de base per generar una
millor preparació dels nostres membres.
Tots els esforços aquest any han estat destinats a posar les bases i donar vida al GTNPS, enfocant els nostres objectius tant a la neuropsicologia d’adults com la infantojuvenil.
Es va acordar, amb reunions telemàtiques, que s'havien d'organitzar activitats de caire
formatiu i social, tant per als membres del nostre grup com de manera generalitzada
per la resta de components interessats en conèixer-nos en el COPIB i així donar una
visibilitat al nostre grup de treball.
Es varen tractar, amb reunions telemàtiques, temes relatius a les noves incorporacions
de col·legiats al nostre grup de treball.

PLA DE FEINA 2020:
Canvi del coordinador Jaume Pomar
Pons, per raons personals i de salut, per
una altra persona del grup amb
capacitat de feina i experiència, que
pugui empènyer el grup cap a altres
fites. En Jaume Pomar es mantindrà, a
partir de la baixa com a coordinador del
Grup, com a vocal del grup i com a
membre en actiu.
Se
proposa
mantenir
la
vicecoordinadora, na Pilar Andrés Benito.
Tenim planificada una propera reunió del grup fer-la dins del primer semestre i una
altre dins el segon semestre del 2020. A la primera reunió es presentarà la/el nou
membre que coordinarà el Grup.
Abans d’aquesta primera reunió, es comunicarà formalment al COPIB la nova persona
que coordinarà perquè puguin fer els canvis administratius adients.
A la mateixa reunió es dedicarà aproximadament la primera hora de la reunió per fer
una sessió clínica formativa.
També tenim com a objectiu la creació de la Societat Balear de Neuropsicologia, ja que
som una de les poques comunitats del país (si no la única), que encara no compta amb
una societat, i això disminueix les possibilitats de comunicació i desenvolupament de la
neuropsicologia balear en relació a la resta de societats (FANPSE), tema que s’abordarà
a la propera reunió.
El nostre Grup, amb el nou coordinador al capdavant, iniciarà les gestions encaminades
a l’aprovació per part de la Junta del COPIB sobre la creació de la SECCIÓ DE
NEUROPSICOLOGIA al COPIB, per tal de poder iniciar, el més aviat possible, la
completa transformació en Secció de Neuropsicologia del COPIB.
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El nostre Grup proposarà a Junta del COPIB, per la seva aprovació, dintre de la
formació oficial del 2020 una sessió formativa encara per concretar. El nou
coordinador amb la resta de caps del Grup decidiran i comunicaran en breu aquesta
proposta.
Es continuarà atenent i donant informació sobre neuropsicologia i les seves sortides
professionals a estudiants de grau de psicologia de la UIB i a col·legiats interessats i
que contactin directament o que vinguin derivats per part del COPIB
Es facilitarà que professionals que estiguin dins del grup preparin sessions clíniques per
tal que presentin casos clínics variats, i que puguin servir de base per generar una
millor preparació dels nostres membres.
Tots els esforços aquest any estaran destinats a posar les bases i donar vida al GT-NPS,
enfocant els nostres objectius tant a la neuropsicologia d’adults com la infanto-juvenil.

5.12. GRUP DE TREBALL: INTERVENCIONS ASSISTIDES
AMB ANIMALS
El Grup de Treball d’intervencions Assistides amb Animals durant el 2019 va convocar en una
ocasió reunió sense èxit, així com programar dins el 2020 un curs el qual es va tenir que
anul·lar per manca d’inscripcions suficients.

5.13. GRUP DE TREBALL D’INVESTIGACIÓ, PREVENCIÓ I
ASSISTÈNCIA A LA CONDUCTA SUÏCIDA (GTIPACS)
REUNIONS:
Al llarg del 2019, el GTIPACS s’ha reunit en diverses ocasions amb la finalitat de complir els
objectius marcats a l’inici de la creació del grup al 2016:
Investigació 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: escolars, laborals,
domèstics, militars, policia, bombers i altre 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
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Intervenció en grups de risc. Detectar intents de suïcidi i portar un seguiment
multidisciplinari preventiu
Intervenció directa en les crisis suïcides
Atenció i suport a supervivents
Creació de grups terapèutics i d'autoajuda

ACCIONS REALITZADES:
Aquest any 2019 des de la Comissió de Prevenció, formada per Angela Andújar, Patricia García
i la coordinadora, Adelina Sastre, s’ha duit a terme diferents accions:
Per tercer any consecutiu, i amb finançament per part de l’Ajuntament de Palma:
el PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ EN LA PREVENCIÓ DE LA CONDUCTA SUÏCIDA
EN INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT,
i per primer any el PROGRAMA DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ DE LA CONDUCTA
AUTOLESIVA.
Participació en l’organització i impartició de ponència a les “I JORNADES DE CONDUCTA
SUÏCIDA A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA. PARLEM DE SUÏCIDI: QUÈ CAL FER?”, el 21 de
març, organitzades per l’IBSALUT.
Presentació del pòster “PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI EN LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE” a les XI
JORNADES NACIONALS DE PSICOLOGIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, celebrades
el 23 de novembre, organitzades pel COPIB. Es va guanyar l’accèssit.
Per part de tot el grup:
Col·laboració en la MARXA POPULAR PER A LA PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI, organitzada
per AFASIB.
Participació a la taula rodona celebrada el 10 de setembre Dia Mundial de la Prevenció
del Suïcidi.
ACCIONS FORMATIVES QUE S’HAN DUIT A TERME
TALLER: IDENTIFICACIÓ D’IDEACIÓ SUÏCIDA
EN ELS ADOLESCENTS I ESTRATÈGIES
D'ACTUACIÓ
A través del taller es varen transmetre
diversos punts essencials per detectar una
conducta suïcida en adolescents i
estratègies d'actuació. Amb MONTSERRAT
MONTÉS
GERMÁN,
psicòloga.
Vicepresidenta
de
l'Asociación
de
Investigación, Prevención e Intervención
del Suicidio (AIPIS). Membre del grup de la conducta suïcida (COP Madrid). Sòcia
fundadora de la Societat Espanyola de Suicidologia de Madrid. Coordinadora del Grupo
de familiares o allegados en duelo por suicidio (FAeDS).
CURS: ABORDATGE DE LES AUTOLESIONS I EL SUÏCIDI AL TRASTORN LÍMIT DE LA
PERSONALITAT
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En aquest curs s'exploraren les diferents etapes de la ideació suïcida i com treballar
amb ella. També s'abordaren les conductes autodestructives i tècniques per al maneig
de la regulació emocional en els pacients amb Trastorn Límit de Personalitat.
Amb DOLORES MOSQUERA. Psicòloga i psicoterapeuta especialitzada en trastorns de
la personalitat, trauma i dissociació. Directora de l’Instituto para el Estudio del Trauma
y los Trastornos de la Personalidad (INTRA-TP).
INTEGRANTS DEL GRUP:
Javier Torres Ailhaud (B-00600)
Patricia García Pazo (B-01352)
María Fe Jiménez Robles (B-02241)
Jennifer Correia Prata (B-02434)
Mª Francisca Morell García (B-02957)

6.

Ángela Andújar Cádiz (B-01634)
Agne Brand (B-02812)
Sara Miranda Gómez (B-02639)
María José Delgado García (B-02688)
Adelina Sastre Moyá (B-01693. Coord.)

ACTIVITATS DEL COPIB

6.1. CONVENIS I PROGRAMES AMB INSTITUCIONS
Capacitació agents policia local que
porten armes de foc.
Torn d’ofici Jutjats i Tribunals.
Servei de suport psicològic a persones
en situació d’emergència a les Illes
Balears.
Conveni de col·laboració entre el
Ministeri de Justícia i el Consejo
General de COPS amb el COPIB per la
prestació d’assistència psicològica en
les oficines d’ajuda a víctimes del delicte.
Programa d'Assessorament i Suport Psicològic a Menors Víctimes de Violència entre
Iguals.
Conveni de col·laboració amb el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos i
Ministeri de Justícia per la emissió d’informes pericials.
Programa de sensibilització en la prevenció de la conducta suïcida en col·lectius
vulnerables.
Fundació per l’Esport Balear.
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6.2. ACORDS DE COL·LABORACIÓ AMB INSTITUCIONS I
ASSOCIACIONS
ABIE. Associació Balear de Suport a la Infància
i el seu entorn.
AECC. Associació Espanyola Lluita contra el
Cancer.
ALAS. Associació de Lluita Antisida Balears.
Associació Balear de Mindfulness.
Associació d’amics del poble Saharauí.
Associació Tardor.
Associació Unificada de la Guàrdia Civil.
Ben Amics. Associació de Lesbianes, Gais,
Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears.
Calidoscopi.
Creix.
EBAP. Escola Balear d’Administracions
Públiques
GEPIB.
IBD. Institut Balear de la Dona.
La Sonrisa Médica
Médicos del Mundo
PALMA Gabinete Psicoanalítico.
SBGG. Sociedad Balear de Geriatría y
Gerontología
Sar Quavitae.
S’Hort Vell. Centre Eqüestre.

6.3. ACORDS DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS I
ALTRES
Banc de Sabadell.
Bankia.
Corredoria d’Assegurances Broker’s 88.
EOS. Instituto de Orientación Psicológica
Asociados.
Iuris Global Risk. Corredoria
d’Assegurances.
IVI Illes Balears (Clínica de Reproducció
Assistida i Fertilitat
La Caixa.
Protecmir. Protecció Base de Dades.
Rtv Notycias-Tic Alfa.
TEA Ediciones.
Asisa.
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6.4. COL·LABORACIONS DEL COPIB AMB ACTIVITATS
FORMATIVES I PROJECTES D’INTERVENCIÓ
I Jornades de Conducta Suïcida en la població infantil
i juvenil, promogudes pel Govern de les Illes Balears
a través de la Oficina de Salut Mental de les Illes
Balears (OSMIB) i de la Oficina de Defensa dels Drets
del Menor (ODDM) (Palma, 21 de març).
VII Convenció de l’Associació de Psicòlegs Forenses
de l’Administració de Justícia (28 i 29 març).
LII Assemblea General del CEP-PIE. Col·lectiu
Estudiants de Psicologia (març).
XXVI Jornades de Psicologia de l’Associació de Representants de Psicologia UIB (març).
I Jornada Balear d’Educació i Mindfulness organitzada per l’Associació Balear de
Mindfulness (Eivissa 18 i 19 d’octubre).
Avals i recolçament per les XI Jornades Nacionals de Psicologia contra la Violència de
Gènere (22 i 23 de novembre).
La Sonrisa Médica. Selecció de professionals del Pla de Formació Psicològica per als
Pallassos.
Acord de col·laboració amb la Fundació per l’esport per oferir formació pràctica als
professionals col·legiats i col·legiades.
Associació Internacional de Psicologia Aplicada al Futbol (AIPAF).
Conveni amb Estel de Llevant per promoure accions divulgatives i formatives en
l’àmbit de la Psicologia i la Salut Mental.

6.5. REPRESENTACIÓ DEL COPIB EN INSTITUCIONS
Comissió Tècnica d’Acollida als Refugiats
Comitè d’Ètica de Serveis Socials de les Illes
Balears i Comitè d’Ètica Assistència.
Consell Municipal de Model de Ciutat
Consell de Serveis Socials de Mallorca,
Menorca i Eivissa/Formentera. Consells
Insulars.
Consell de Serveis Socials (Infància i Família).
Govern de les Illes Balears.
Consell Municipal de Serveis Socials.
Ajuntament de Palma.
Consell de Salut de les Illes Balears. Govern
de les Illes Balears.
Comissió de Formació Continuada. Govern
de les Illes Balears.
GEPIB. Grup d’estudi de la Prostitució a les
Illes Balears. UIB-ICAIB-IBD i altres.
Mesa d’Habitatge Social de Mallorca i
Menorca
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Observatori per a la Igualtat (IBDONA);
Observatori de les Persones Majors de
Mallorca. IMAS. Consell de Mallorca;
Observatori de Suïcidi.
Pla Estratègic de Salut Mental.
Pla Municipal d’Infància i adolescència.

Taula per a l’elaboració i coordinació
del Pla Autonòmic contra el Tràfic de
dones i Nines amb Fins d’Explotació
Sexual.
Comissió d’Innovació en la Prevenció
Comunitària.
Observatori Jocs online.

6.6. FORMACIÓ
Durant el 2019 el COPIB ha realitzat entre cursos, tallers i sessions clíniques 34 activitats,
essent 667 els assistents totals (435 col·legiats/des de Mallorca, 152 de Menorca i Eivissa, 31
altres professionals i 49 estudiants).

Nom de l'activitat
20190122 EI SESSIÓ CLÍNICA:
PROCÉS ONCOLÒGIC I TRAUMA.
TÈCNIQUES NARRATIVA
20190125 ME SESSIÓ CLÍNICA:
TERÀPIA ACT, MINDFULNESS I
DOLOR CRÒNIC
20190201 MA CURS: EL DOL EN
ELS CENTRES EDUCATIUS
20190215 MA TALLER: PROTOCOL
DE DETECCIÓ I INTERVENCIÓ DE
L'ASSETJAMENT ENTRE IGUALS A
L'ÀMBIT ESCOLAR
2019_02_23 EI CURS: EL PROCÉS
DE DOL, APROXIMACIÓ A NOUS
MODELS D'INTERVENCIÓ
2019-02-26 MA SC SÍNDROME DE
GUILLAIN-BARRÉ I DOL
2019_03_05 MA SC PSICOTERÀPIA
DE LES CONVULSIONS
"PSICÒGENES": A PROPÒSIT D'UN
CAS
2019-03-15 ME APLICACIÓ DEL
MINDFULNESS EN LA PRÀCTICA
PSICOLÒGICA
2019_03_19 MA SC PROCÉS
ONCOLÒGIC I TRAUMA.
TÈCNIQUES NARRATIVES

Data Inici

Durada

col·legiats

col
Eiv/Men

altres
prof

estudiants

ocupació

22/01/2019

1,5

8

9

0

1

18

25/01/2019

1,5

19

20

0

1

40

01/02/2019

8

15

3

6

1

25

15/02/2019

9

17

2

1

0

20

23/02/2019

4

0

17

1

0

18

26/02/2019

1,5

0

0

0

0

0

05/03/2019

1,5

10

0

0

2

12

15/03/2019

12

9

11

0

2

22

19/03/2019

1,5

22

0

0

0

22
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2019_03_20 MA SE NOVES
ADDICCIONS EN ELS JOCS
D’ATZAR, NOUS REPTES DE
TRACTAMENT
2019_03_27 MA CURS: EL
PROFESSIONAL DE LA PSICOLOGIA
COM COORDINADOR DE
PARENTALITAT
2019_03_29 MA CURS: EL DIBUIX
COM A TÈCNICA D'INTERVENCIÓ II
2019-04-05 MA CURS: TERÀPIA
D'ES
QUEMES
2019-04-13 ME TALLER:
PROTOCOL DE DETECCIÓ I
INTERVENCIÓ DE L'ASSETJAMENT
ENTRE IGUALS A L'ÀMBIT
ESCOLAR
2019_03_05 MA CURS: COM
FACILITAR GRUPS DE SUPORT PER
PERSONES QUE VIUEN PÈRDUES
I/O DOL
2019_05_15 MA SC INTERVENCIÓ
PSICOLÒGICA AMB PALLASSOS
D'HOSPITAL
2019_05_24 MA CURS:
IDENTIFICACIÓ D'IDEACIÓ SUÏCIDA
EN ELS ADOLESCENTS I
ESTRATÈGIES D'ACTUACIÓ
2019_06_01 MA CURS: ASPECTES
NEUROPSICOLÒGICS DE LA
ESQUIZOFRÈNIA
2019_06_08 MA CURS:
MULTICULTURALITAT I
INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES
2019-06-08 EI CURS: COACHING
2019_07_05 MA CURS
ABORDATGE DE LES AUTOLESIONS
I EL SUÏCIDI AL TRASTORN LÍMIT
DE LA PERSONALITAT
2019_09_27 MA COM SER
PSICÒLEG/OGA A DOMICILI:
DEONTOLOGIA, PRAXI
PROFESSIONAL, METODOLOGIA,
CASOS PRÀCTICS I ESTRUCTURA
FISCAL
2019_10_05 MA CURS:
CONTETERÀPIA: CONTES COMA
EINA TERAPÈUTICA PER ABORDAR
DIVERSES SITUACIONS
2019_10_12 MA CURS:
PSICOLOGIA POSITIVA I ELS PILARS
DE LA FELICITAT
2019_10_25 MA CURS: GESTIÓ DE
RENDIMENT ESPORTIU
2019_10_26 EI_CURS:
CONFLICTIVITAT FAMILIAR I
INTERFERÈNCIES PARENTALS:
FIGURES PROFESSIONALS I
RECURSOS PER A LA SEVA
ATENCIÓ
2019_11_05 MA SEMINARI: COM
DONAR MALES NOTÍCIES I
PRIMERS AUXILIS SANITARIS
2019_11_22 MA TALLER 1 EL MEU
AL·LOT EM DEMANA UBICACIÓ:

20/03/2019

1,5

20

0

0

0

20

27/03/2019

10

25

3

0

3

31

29/03/2019

10

12

4

0

5

21

05/04/2019

12

21

0

0

2

23

13/04/2019

9

5

6

0

1

12

03/05/2019

12

21

1

5

2

29

15/05/2019

1,5

6

0

0

1

7

24/05/2019

4

28

1

1

4

34

01/06/2019

2

14

0

0

2

16

08/06/2019

8

12

0

4

0

16

08/06/2019

5

6

6

0

0

12

05/07/2019

12

25

0

7

3

35

27/09/2019

12

16

0

0

3

19

05/10/2019

4

18

2

0

5

25

12/10/2019

5

8

0

1

0

9

25/10/2019

70

7

0

0

2

9

26/10/2019

4

8

8

1

0

17

05/11/2019

2

25

0

1

6

32

22/11/2019

2,5

0

0

0

0

0
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INTERVENCIÓ AMB ADOLESCENTS
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE
GÈNERE.
2019_11_22 MA TALLER 2:
PROSTITUCIÓ I TRACTA DE
PERSONES: HABILITATS
TERAPÈUTIQUES FONAMENTALS
DE LA PSICÒLEG
2019_11_22 MA TALLER 3:
VIOLÈNCIA DE GÈNERE I
DEPENDÈNCIA. PAUTES PER A LA
INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA
2019_11_28 MA SC MEMÒRIA
D’INTERVENCIONS REALITZADES
EN LES PRÀCTIQUES AMB
ESPORTISTES DEL CTEIB
2019_11_29 ME CURS:
INTERVENCIÓ EN CRISI AMB
VIOLÈNCIA DE GÈNERE I
MULTICULTURALITAT I DOL EN LES
DIFERENTS RELIGIONS

22/11/2019

2,5

0

0

0

0

0

22/11/2019

2,5

0

0

0

0

0

28/11/2019

1,5

5

0

0

0

5

29/11/2019

16

11

12

0

1

24

2019_12_13 ME SC: AUTOLESIONS
NO SUÏCIDES EN ADOLESCENTS

13/12/2019

1,5

26

26

0

0

52

2019_12_13 EI TALLER: RESCAT EN
INTENT DE SUÏCIDI EN CURS LA
INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA E
L'ESCENARI I PER TELÈFON

13/12/2019

16

16

21

3

2

42

277

435

152

31

49

667

TOTALS

7. REUNIONS AMB EL CONSEJO GENERAL DE LA
PSICOLOGIA D’ESPANYA
Al llarg de l’any 2019 s’han tingut un total de 8 reunions amb l’assistència del Degà del COPIB
on s’han tractat temes relacionats amb la professió, tant a nivell col·legial com institucional.
7.1. Dates de reunió Junta General
23 de febrer de 2019
(extraordinària)
7.2.

8.

Dates reunions Junta de Govern
23 de febrer de 2019
27 d’abril de 2019
29 de juny de 2019

21 de juliol de 2019
14 de desembre de 2019

18 d’octubre de 2019
14 de desembre de 2019

BORSA DE TREBALL

Durant l’any 2019 s’han publicat en total 48 ofertes de treball a través de
la web del COPIB, havent 4.471 accessos a dita borsa de treball.
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9. 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 informarse 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:
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 2019 varen ser ateses un total de 118 demandes de 104 persones, 12 es varen fer
mitjançant entrevista personal, 31 telefònica i 56 per correu electrònic.
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RELACIÓ DE PERSONES ATESES AL COPIB
Homes
Dones
Col·legiats/des
10
56
Estudiants
0
6
Llicenç-Graduats/ades
2
15
Altres COPS
0
1
Persones usuàries
5
8
TOTAL
17
87

Totals
66
6
16
1
14
104

RELACIÓ DE RESPOSTES A LES DEMANDES
Homes Dones Totals
Presencials
0
12
12
Telefòniques
7
29
36
Correus electrònics
10
46
56
Totals
17
87
104

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
Mallorca
12
Menorca
0
Eivissa
2
Península
0
Estranger
Sense determinar
3
Totals
17

Dones
68
5
8
3

Totals
80
5
10
3

3
87

6
104

De tots/es els/les professionals de la Psicologia atesos/es mitjançant entrevista personal -12 en
total- 12 han estat dones. De tots/es els/les professionals de la Psicologia atesos/es mitjançant
entrevista telefònica -36 en total- 29 han estat dones i 7 homes. De tots/es els/les
professionals de la Psicologia atesos/es mitjançant correu electrònic - 56 en total- 46 han estat
dones i 10 homes.
De les 104 persones ateses, 14 són usuaris/usuàries de serveis de psicologia, de les que 9 han
estat dones i 5 homes. Aquestes consultes han estat relacionades amb la pràctica i la
deontologia professional. 17 peticions han arribat de llicenciats/des o graduats/ades en
Psicologia, de les que 15 han estat dones i 2 homes. 6 peticions han estat d’estudiants de
Psicologia, de les que 6 han estat dones i també hem tengut 1 petició de col·legiats/des d’altres
col·legis professionals de psicologia, 1 dona.
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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
Psicologia General Sanitària
Formació de post grau
Inici activitat laboral
Formació
Idioma pàgina web
Informació Jurídica/Legislació
Formació oposicions
Sortides professionals
PIR
Recursos psicològics
Apertura centre
Test-Material
Acreditacions Consejo General COPS
Deontològica
Pràctiques en psicologia
Grups de treball del COPIB
Informació fiscal/econòmica
Altres
Total

Homes
3
2
2
1
1
7
0
1
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
22

Dones
11
9
12
6
0
17
10
4
2
5
4
2
2
2
2
3
2
3
96

Total
14
11
14
7
1
24
10
5
2
8
6
2
2
2
2
3
2
3
118

DADES COMPARATIVES DELS DARRERS EXERCICIS
Any

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Demandes

131

103

133

343

311

479

154

249

259

217

118

10. 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.
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10.1 PÀGINA WEB
A continuació posem algunes dades estadístiques significatives en relació a la pàgina web del
COPIB (www.copib.es)

10.2 BUTLLETÍ
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Pel que fa al butlletí informatiu s’han editat al llarg de tot l’any 2019 un total de 86 butlletins
informatius.
S’han pujat en total 237 notícies a la web del COPIB mitjançant el butlletí.
S’han ofertat un total de 109 activitats formatives i/o divulgatives.

10.3 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 Blog del GIPEC i del
buidatge sistemàtic de la newsletter.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:
Recerca de fotos en bancs lliures de drets.
Tractament de les fotografies.
Maquetació de bànners, collage de fotografies i pòsters adaptats a cadascuna de les
xarxes.
Per a aconseguir una millor planificació, programació i anàlisi de les publicacions s'ha utilitzat
la plataforma SocialGest, la qual cosa permet fer més en menys temps. Per a les mètriques
també s'ha utilitzat Tweeter Analytics i Creator Studio.
JORNADES NACIONALS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE:
Maquetació de pòsters i collage de tots els continguts.
Espot promoció de les Jornades.
Actualització web Jornades.
Llista cíclica a Twitter i Facebook per a l’streaming de les Jornades.
Fotografies de les Jornades.
Entrevistes a ponents.
Filmació i edició d'un vídeo de 4 minuts sobre les Jornades.
Edició de diversos 17 clips per a xarxes d'entre 1 i 4 min.
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INSTAGRAM

FACEBOOK

TWITER

11 MENCIONS HONORÍFIQUES
EL GOVERN RECONEIX AMB LA MEDALLA D'OR DE LA COMUNITAT LA SOLIDARITAT DEL
COPIB I DELS PROFESSIONALS DEL GIPEC QUE VAREN INTERVENIR EN L'EMERGÈNCIA DE
SANT LLORENÇ
El degà del COPIB, Javier Torres, va ser l'encarregat de recollir de mans de la presidenta del
Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, la Medalla d'Or de la Comunitat amb la qual
l'Executiu balear ha volgut reconèixer aquest any al Moviment de Solidaritat amb el Llevant de
Mallorca. Torres va recollir el guardó en nom del Col·legi i de tots/es els/les professionals de la
Psicologia del GIPEC IB que varen intervenir durant l'emergència de Sant Llorenç des
Cardassar, al costat de la resta de representants dels col·lectius professionals, entitats,
empreses i voluntaris que es varen bolcar per a assistir a les persones damnificades per la
catàstrofe natural.
El lliurament del guardó va tenir lloc dijous passat
28 de febrer, en el transcurs de l'acte institucional
commemoratiu del Dia dels Illes Balears celebrat a
La Llotja de Palma, i al qual també hi varen assistir
Antònia
Ramis,
vocal
d'Emergències
i
coordinadora del GIPEC IB, i Joan Antoni Sancho,
tresorer i membre de l'equip professional de
psicòlegs/ogues d'emergències del COPIB.
Cal recordar que en l'operatiu d'emergències que
el SEIB 112 va desplegar a Sant Llorenç, hi varen participar un total de 21 professionals de la
psicologia que varen romandre activats en torns de dia i de nit, des del primer moment i fins
que es va donar per finalitzat l'operatiu, donant suport en el dol i atenció psicològica als

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANUAL COPIB 2019

Pàgina 59

familiars i coneguts de les víctimes de la tragèdia i a totes aquelles persones que es varen
veure afectades d'alguna manera per la crisi.

ONDA CERO RECONEIX AMB EL PREMI D'HONOR LA SOLIDARITAT DELS VOLUNTARIS I EL
TREBALL DELS PROFESSIONALS QUE VAREN INTERVENIR EN L'EMERGÈNCIA DE SANT
LLORENÇ
Antònia Ramis, vocal de Psicologia d'Emergències del COPIB i coordinadora del Grup
d'Intervenció Psicològica en Emergències, Crisis i Catàstrofes (GIPEC IB), va ser l'encarregada
de pujar a l'escenari del Auditòrium de Palma en representació del COPIB i de tots els
professionals de la Psicologia d'Emergències que varen intervenir el mes d'octubre passat
durant la crisi viscuda a Sant Llorenç des Cardassar i altres nuclis del Llevant per a rebre el
Premi d'Honor, amb el qual Onda Cero Mallorca va voler reconèixer “L'ona de solidaritat
ciutadana i el treball de tots els col·lectius i equips professionals que es varen bolcar des del
primer moment per a assistir a les víctimes de les tràgiques inundacions”. L'acte de
reconeixement públic va tenir lloc en el transcurs de la gala dels VIII Premis de l'emissora de
ràdio.
Cal recordar que en l'operatiu d'emergències que el SEIB 112 va desplegar a Sant Llorenç varen
participar un total de 21 professionals de la psicologia. Antònia Ramis va ser l'encarregada de
coordinar a l'equip que va romandre activat per torns, dia i nit, durant els nou dies que va
durar l'emergència, donant suport en el dol i atenció psicològica als familiars i reunits de les
víctimes de la tragèdia i a totes aquelles persones que es varen veure afectades d'alguna
manera per la crisi.
En aquesta VIII edició dels premis de l'emissora, també varen ser guardonats Mallorca Sense
Fam (Premi Solidaritat); Hotels Viva (Responsabilitat Social Corporativa), Cata Coll (Esports),
Fundación Impulsa (Economia), Trablisa (Empresa), ‘Ola de cambio’ d’Iberostar (Medi
Ambient), Gastronomia de Mallorca (Turisme), Centre Mater Misericordia (Educació), recerca
vespa carnissera asiàtica UIB (Ciència i Recerca); doctora Joana Maria Román (Salut), Patrimoni
Cultural de la ‘Pedra en sec’ (Cultura i Art); Pedro Serra (a títol pòstum, Comunicació);
Francisco Fullana (Música) i ‘L’ona de solidaritat a Sant Llorenç’ (Premi d’Honor)

12. GABINET DE PREMSA
EL COPIB CONSOLIDA LA SEVA PRESÈNCIA EN ELS
MITJANS DE COMUNICACIÓ EN 2019, AFAVORINT
EL RECONEIXEMENT SOCIAL I INSTITUCIONAL DEL
COL·LECTIU PROFESSIONAL
En 2019, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes
Balears (COPIB) va augmentar i va consolidar la
seva presència en els mitjans de comunicació
respecte a 2018, afavorint a través de manifests,
notes informatives, opinions i declaracions sobre
temes d'interès recollits en informacions
publicades durant tot l'any el reconeixement social i institucional del col·lectiu professional de
psicòlegs i psicòlogues de les Illes, del treball que realitzen i del valor afegit de la Psicologia en
diferents àmbits d'interès per a la ciutadania.
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Amb aquest objectiu, el gabinet de comunicació del Col·legi manté canals de col·laboració
directes amb premsa escrita, i mitjans audiovisuals i digitals de les Illes atenent -sempre que és
possible- a les seves peticions específiques i fent-los partícips de tota la informació que genera
la institució i que la Junta de Govern considera que pot ser d'interès per a la seva difusió
ciutadana i per a prestigiar i afavorir un major coneixement i de la Psicologia.
En concret, en l'exercici anterior el COPIB va emetre 244 notes informatives, comunicats i
manifests i va gestionar 187 peticions d'intervenció de professionals de la psicologia per a
difondre el treball col·legial tant de manera externa, en mitjans de comunicació, com de
manera interna entre els col·legiats i les col·legiades, a través de les nostres xarxes i del nostre
butlletí informatiu.
En paral·lel, el Col·legi ha mantingut canals de comunicació fluids amb les principals
institucions de la comunitat autònoma (Goven, consells, ajuntaments i òrgans dependents) i
entitats afins per a estrènyer llaços de col·laboració a través de diferents programes i per a
informar sobre qüestions d'interès per al col·lectiu com l'obligatorietat de la col·legiació; la
necessitat de crear més places per a professionals de la Psicologia en àmbits com la sanitat
pública, i per a promoure la incorporació d'un servei d'atenció psicològica en l'Atenció
Primària, entre d’altres.

IMPACTE EN MITJANS
El conjunt de l'activitat informativa de l'any 2019 s'ha traduït, fins on s'ha pogut
comptabilitzar, en un total aproximat de 433 impactes informatius de notícies relacionades
amb el COPIB distribuïts en premsa escrita i digital, ràdio i televisió.
Cal destacar un augment de les peticions per a participar en programes de televisió i ràdio, així
com un augment de les notícies aparegudes en mitjans digitals. Les demandes de mitjans de
comunicació que es dirigeixen al col·legi cercant l'opinió d'un professional per a completar i/o
donar cos a les seves informacions no només s'ha consolidat, sinó que s'ha convertit en una
pràctica habitual.

Premsa escrita i diaris digitals
Manifests institucionals*
Ràdio
Televisió
Gestió reportatges/peticions independents
Xarxes socials

192
14
132
57
38
Facebook + Twitter (Des
de novembre IG)
TOTAL IMPACTES COMPTABILITZATS
433
Les xarxes socials també s'han fet eco de les informacions emeses pel COPIB. No es
comptabilitzen en aquest informe.

COL·LABORACIONS REGULARS
El nombre de col·laboracions regulars amb mitjans de comunicació es manté respecte a l'any
anterior.
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A nivell estatal, el COPIB informa puntualment de la seva gestió i de l'activitat col·legial en els
quatre números que publica Infocop tant en les seves edicions de paper, com digital.
En l'àmbit territorial de la comunitat autònoma, 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 Col·legi.
Des de 2017, el Col·legi col·labora també de
manera habitual amb el programa d'IB3 Ràdio
‘Som Grans’, abordant aspectes de la salut i la cura
psicològica de la gent gran. En la mateixa línia, la
institució ha col·laborat amb la sèrie documental
del programa d'IB3 TV ‘Crònica Negra Balear’.
La Junta de Govern valora aquestes col·laboracions
ja que contribueixen a mantenir una presència
constant d'experts professionals en els canals de
comunicació diaris i contribueixen a la difusió
d'opinions autoritzades en temes d'actualitat.

ÀREES I TEMÀTIQUES DE DIVULGACIÓ PRIORITARIS
El Treball de coordinació, redacció i enviament de comunicats de premsa, així com l'atenció i
gestió de sol·licituds d'informació específica per part dels mitjans ha tractat sempre de cuidar
la imatge del Col·legi, defensar als professionals de la Psicologia a les Illes i afavorir la projecció
pública tant del COPIB com de tot el col·lectiu, donant visibilitat a la nostra gestió i afavorint
que s'escolti la veu de professionals de la psicologia de les Illes en situacions de rellevància
pública.
Les àrees de la Psicologia que susciten un major interès mediàtic són la Psicologia
d'Emergències, la Clínica, Psicologia d'Igualtat i Gènere, Educativa, Addiccions i Psicologia
Social. Respecte als temes més demandats, despunten els relacionats amb la salut mental
(suïcidi, estrès, depressió), violència de gènere, violència entre iguals (assetjament escolar,
bullying), fòbies, problemes de família, addiccions (alcohol, noves tecnologies, obsessió per la
imatge), reinserció, emergències (desaparicions, dol…).
Entre les notícies emeses pel Col·legi que han tengut major repercussió mediàtica en 2019
destaquen les informacions relacionades amb la celebració de les XI Jornades Nacionals de
Psicologia contra la Violència de Gènere, els comunicats informatius per a commemorar el Dia
de la Salut Mental, el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona i el Dia per
a la Prevenció del Suïcidi (en el qual es donaven a conèixer dades sobre els casos relacionats
atesos pels professionals del GIPEC IB), així com altres informacions vinculades a l'actuació del
Grup d'Intervenció Psicològica en Emergències, com la seva actuació en el tràgic accident aeri
d'Inca, el mes d'agost passat, i la concessió de la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma i del
Premi d'Honor d'Onda Cero, reconeixent el mes de març la solidaritat del COPIB i dels
professionals del Grup que varen intervenir en l'Emergència de Sant Llorenç des Cardassar en
2017 juntament amb altres col·lectius professionals intervinents. Sens dubte, aquests
reconeixements han contribuït a prestigiar la labor dels psicòlegs i psicòlogues d'Emergències.
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En aquest apartat, cal esmentar també el bon acolliment dels mitjans de comunicació en les
dues convocatòries específiques de premsa promogudes pel Col·legi en 2019:
Roda de premsa per a informar de la celebració de les XI Jornades Nacionals de
Psicologia contra la Violència de Gènere.
Acte del Grup d'Estudi de la Prostitució de les Illes Balears, del qual el COPIB és
membre, per a presentar als partits les propostes per a avançar en la sensibilització,
protecció i assistència a les víctimes de la prostitució i el tràfic de dones.
Al marge d'aquestes informacions, durant tot l'any el COPIB no ha deixat d'opinar sobre
qüestions de gran importància social: condemnant l'assassinat masclista esdevingut a la
Colònia de Sant Jordi; defensant un front comú per a erradicar l'estigma en la salut mental,
reivindicant la igualtat de gènere i alertant del risc de reculada social que suposen naturalitzar
les desigualtats per motiu de gènere; fent costat a col·lectius vulnerables (menors,
adolescents, gent gran, amb pocs recursos, LGTBI, amb problemes d'addiccions…).
Així mateix, el Col·legi ha ofert la seva col·laboració a les institucions quan la situació ho ha
exigit (cas de l’Open Arms) i ha participat en el debat sobre qüestions que han marcat l'agenda
política en la comunitat autònoma, promovent fòrums interdisciplinaris i intersectorials sobre
temes importants com la violència obstètrica, el suïcidi, i de manera més recent, juntament
amb altres entitats, posant sobre la taula els riscs de no frenar la proliferació de cases
d'aposta, que afavoreixen l'entrada en el món de les apostes a edats cada vegada més
primerenques.
AGRAÏMENT:
La Junta de Govern del COPIB vol agrair a tots/es els/les psicòlegs/psicòlogues que han
intervingut en els mitjans de comunicació que han sol·licitat la col·laboració del COPIB no sols
per haver atès les necessitats d'informació del moment, sinó perquè la seva bona disposició
contribueix a la divulgació i al prestigi del nostre col·lectiu professional.

13. ASSESSORIA JURÍDICA
OBJECTIUS:
L'assessoria 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 ve prestant de forma
àmplia pel COPIB, comprenent no només
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 una relació,
encara que només sigui indirecta, amb
l'activitat professional desplegada pel
psicòleg/oga, com ara en matèria de
seguretat social, laboral, fiscal, bases d'oposicions i de caràcter processal, derivats de la
intervenció dels col·legiats en processos judicials com a perits...
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L'assessorament que presta el COPIB també està encaminat als usuaris dels serveis
professionals prestats pels col·legiats, especialment referits al procediment disciplinari i a
atendre la queixes o reclamacions per insatisfacció dels serveis rebuts.
S'ha facilitat igualment informació al públic en general sobre aspectes de la professió i les
diferents especialitats que la conformen i el seu àmbit competencial (psicologia clínica,
sanitària) així com sobre els requisits per la col·legiació (homologació de títols, equivalències
professionals...).
De forma permanent, l'assessoria també 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 ho necessiti.
ACTIVITAT DESPLEGADA DURANT L'ANY 2019:
L'activitat realitzada s'ha desplegat per atendre els dubtes suscitats i s'ha desenvolupat
mitjançant l'atenció telefònica, quan els dubtes es puguin resoldre d'aquesta forma, o bé per
escrit quan ha estat necessari, especialment per atendre les sol·licituds formulades a través del
SERVEI D'ORIENTACIÓ I ATENCIÓ AL PSICÒLEG/OGA.
De l'activitat desplegada durant l'any 2019, consten comptabilitzades un total de 82 trucades
telefòniques i 23 correus electrònics especifiques de psicòlegs, algunes d'elles completades
amb assistència presencial al meu despatx professional, quan va caldre i se li va sol·licitar. S'ha
rebut un nombre aproximat de 182 correus electrònics molts dels quals han precisat respostes
escrites. Consten realitzats 14 informes escrits corresponent al SOAP.
L'assessorament als diferents òrgans del col·legi es canalitza essencialment mitjançant
l'assistència a les reunions que a aquest efecte convoquen els seus responsables. En aquest
aspecte s'ha assistit per donar suport jurídic a totes les reunions de la Comissió Deontològica
celebrades durant l'any 2019 i a totes la reunions de la Junta de Govern en les quals s'ha
precisat assessorament jurídic i tot això sense perjudici de l'assistència personal a la seu del
COPIB en tots aquells assumptes en què ha estat requerit.
Durant l'any 2019 té constància que s'han formulat dues demandes corresponents a la
jurisdicció contenciosa-administrativa, derivades de la tramitació d'expedients disciplinaris
seguits en el COPIB i que es troben pendent de dictar sentència.

14. MOVIMENTS COL·LEGIALS
14.1 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.
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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 2019 s’han precol·legiat 7 estudiants de
psicologia.

14.2 COL·LEGIACIÓ
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15. INFORMACIÓ ECONÒMICA
15.1. COMPTE DE PÈRDUES I GANÀNCIES
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15.2. PRESSUPOST EXERCICI 2020
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