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PRESENTACIÓ
Un any més feim balanç de l'activitat
realitzada per aquesta Corporació
Professional, la seva Junta de Govern i
col·legiats/des durant l'any 2018. 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.

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANUAL COPIB 2018

Pàgina 4

1. JUNTA DE GOVERN
1.1. Composició
Degà:
Vicedegana:
Secretària:
Vicesecretària:
Tresorer:

Javier Torres Ailhaud
Maria José Martínez Muleiro
Coral Mínguez Artigues
Antonia Ramis Oliver
Joan Antoni Sancho Castañer

Vocals:

Mariona Fuster Forteza
Marta Huertas Vecina
Francisca Bennassar Font
Maria Lourdes Barros Garrido
Vicente Alcántara Aceituno
Teresa Jaudenes Gual De Torrella
Cristóbal Villalonga Melis
José Maria Piñero Rodríguez
Ana María Madrid Domenech
Maria Teresa Ferrero Hernández
Ana Pallas Miralles

1.2. Dates de reunió
Junta de Govern:
29 de gener de 2018
19 de febrer de 2018
23 d’abril de 2018
21 de maig de 2018
18 de juny de 2018
Junta Permanent:
8 de gener de 2018
12 de març de 2018
9 d’abril de 2018
7 de maig de 2018

16 de juliol de 2018
24 de setembre de 2018
22 d’octubre de 2018
19 de novembre de 2018
17 de desembre de 2018

4 de setembre de 2018
5 de novembre de 2018
3 de desembre de 2018

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.
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Informació sobre assistència a reunions, actes amb Administració, entitats,
col·legiats, etc.
Comissió de revisió del Pla de formació anual del COPIB.
Valoració d’activitats per ser retransmeses per streaming.
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, cine-forums).
Preparació de l’Assemblea Anual 2018.
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.
Organització de les IV Jornades Nacionals d’Intervenció Psicològica en
Emergències.
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.
Activació de la Docimoteca del COPIB.
Estudi de línies de col·laboració/subvenció/ajuda d’entitats externes.
Estudi d’adhesió a manifests institucionals.
Elaboració del Reglament Marc de Seccions Professionals.
Elaboració del llistat de professionals pel torn de peritació.
Revisió, de la reducció de la quota dels col·legiats/des que siguin baixa per
maternitat i/o paternitat.
Revisió, del manteniment de la congelació de la quota semestral.
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.
Informació diversa sobre convocatòria d’eleccions.
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.

1.4. Assemblea General
L’Assemblea General Ordinària es celebrà el dia 19 de març de 2018 i els temes
tractats foren:
Memòria de gestió anual de la Junta de Govern del COPIB en l’exercici
2017.
Assumptes econòmics. Comptes anuals i pressupost 2018.
Tots els assumptes tractats foren aprovats pels presents i es reflecteixen a
l’acta que serà llegida i aprovada a la següent assemblea anual.
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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 2018 no s'ha produït cap d'aquestes
situacions.

2. COMISSIÓ DEONTOLÒGICA
DADES I RESUM DE L'ACTIVITAT REALITZADA PER LA COMISSIÓ
DEONTOLÒGICA L'ANY 2018
Nombre de denúncies rebudes
L'any 2018 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 186 entrades de denúncies.

Denúncies Rebudes
200

Acumulat; 186

Denúncies

150
100
50
0

Instrucció de casos
En relació al nombre de casos instruïts durant l'any 2018, s'han instruït un total de
20 casos, dels quals a data 31/12/2018, 3 estan en procés d'estudi i 20 han conclòs
el procés d'instrucció.
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Nombre total de casos instruïts
Nombre de casos en procés d'instrucció a 31/12/2018
Nombre total de casos instruïts i finalitzats
Propostes de sanció
Directe
Proposta d'arxivament
Després d'incoació exp.
Per caducitat
Cas derivats a Junta

20
3
17
2
15
0
0
0

Al 2018, del nombre total de casos instruïts i on la tramitació dels quals va finalitzar, el
88% de les propostes de resolució realitzades per la Comissió Deontològica han estat
propostes d'arxiu i el 12% han estat propostes de sanció.

Instrucció
0%
12%
Propuesta sanció
Propuesta arxiu
Derivat

88%

De les 17 propostes d'arxiu realitzades per la Comissió Deontològica, el 100% d'elles
varen ser proposades d’arxiu sense iniciar l’obertura de expedient disciplinari.

Propuestes d'Arxiu
0%

Arxiu directe
100%
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3. COMISSIÓ DE RECURSOS
Activitat realitzada a l’any 2018:
Recepció expedient CR 21-CD 140.
Finalització expedient CR 21- CD 140.
Recepció I finalització expedient CR 22- CD 147.
Recepció expedient CR 23- CD 176.
Finalització expedient CR 23-CD 176.
Recepció expedient CR 24-CD 165 a-b.
Finalització expedient CR 24-CD 165 a-b.

4. VOCALIES
4.1. VOCALIA DE PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT
La labor principal de l’any 2018, en la línia de
l’any anterior, s’ha dirigit en quatre punts
principals:
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.
La visualització i sensibilització del suïcidi
com un problema de salut pública de
primer ordre.
Defensa de la professió front a l’intrusisme.
La proposta d’una oferta formativa de qualitat amb ponents de renom a nivell
nacional e internacional.
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, principalment del Psiquiàtric, per fomentar un espai de descans i
de contenció als usuaris. Es va insistir en recuperar la plaça perduda PIR, i es
reivindicà l’augment de les mateixes. Es va traslladar la preocupació vers
l’intrusisme que pateix la professió i la necessitat de posar en marxa
mecanismes de detecció i penalització.
Assistència a la III Trobada Anual Interterritorial del Àrea de Psicologia Clínica
i de la Salut celebrada a Madrid, a la Seu del Consell General de la Psicologia.
Els principals temes tractes varen ser la presentació del nou espai web de la
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Divisió, l’exposició per part dels representants d’Àrea de cada COP de la
situació de les àrees o seccions de psicologia clínica i les propostes de treball en
els diferents col·legis territorials de cara al 2019.
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. Orientades a
l’elaboració del taller dirigit a mitjans de comunicació per al tractament de
noticies relacionades amb el suïcidi, per tal de procurar ser un mitjà de
prevenció i desestigmatització.
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

4.2. VOCALIA PSICOLOGIA EDUCATIVA
ACTIVITATS REALITZADES:
Reunió anual de la Divisió Estatal de la Psicologia Educativa (Sevilla, 30 de
setembre).
II Jornades Estatals de Psicologia
Educativa (Sevilla, 28 i 29 de setembre).
Participació en el Pla de formació 2018
del COPIB i coordinació de cursos:
EL DIBUIX COM A TÈCNICA
DIAGNÒSTICA I D’INTERVENCIÓ 9,
10 de febrer de 2018
ASSETJAMENT ESCOLAR: ANÀLISI,
AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ 13, 14
d’abril de 2018
Requeriments dels mitjans de comunicació
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”.
Organització i coordinació amb els distribuïdors d’EOS i TEA per a la posada en
marxa del servei de docimoteca i préstec de proves psicomètriques.
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Reunions amb l’associació “Sin Acoso Mallorca” i
Mallorca” d’altes capacitats.
Aportacions al web del COPIB
SOAPS

programa “Desperta

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.
Assessorament a col·legiats/des sobre qüestions
relatives a l'àrea de PTORH.
Participació i difusió del Congrés de Psicologia i
Empresa.
Seguiment del correcte ús de la borsa de treball.
Difusió de temàtiques vinculades a PTORH entre els
mitjans de comunicació.

4.4. VOCALIA DE PSICOLOGIA SOCIAL
OBJECTIUS:
S'ha impulsat i s'ha promogut el treball de tots els professionals de la psicologia
que desenvolupen la seva ocupació professional en el terreny de la intervenció
social.
S'ha afavorit i desenvolupat que tots els col·legiats que fan el seu treball en la
intervenció social puguin crear i participar en grups de treball, en els quals
puguin desenvolupar noves iniciatives per activar la psicologia social en totes
les seves categories.
Col·laborar amb totes les institucions i administracions públiques de la
Comunitat Autònoma i del territori insular.
Proporcionar informació a tots els
col·legiats fent ús del web del COPIB en l'Àrea
d'Intervenció Social, i promulgar el manteniment
de la comunicació en relació a temes a tractar
amb les diferents Entitats Socials.
ACTIVITATS:
Un any més s'ha organitzat pel COPIB la
recollida d'aliments per a la campanya de Nadal i
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el seu lliurament a l'Associació Tardor.
Participació en l'Acreditació Nacional del Psicòleg/oga Expert/a en Psicologia de
la Intervenció Social.
A través de la vocalia d'Intervenció Social es promociona el document d'interès
per als col·legiats de la Guia per a professionals de la psicologia que treballen
amb refugiats.
En el COPIB, presentació de la IV Trobada Anual Interterritorial de la Divisió de
Psicologia de la Intervenció Social del COP.
Reunió de la Divisió de Psicologia d'Intervenció Social del Consell General de
COPS a Madrid.

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 2018.
Remissió del llistat del Torn de Pèrits (any 2018) als Jutjats de Palma, Inca,
Manacor, Maó i Eivissa.
Publicació del nombre de professionals que formen part del llistat del torn
d’ofici 2018 al web.
COL·LABORACIONS:
Amb la Coordinadora Estatal
Psicologia Jurídica de Madrid.

de

COORDINACIÓ:
Coordinació de la formació a realitzar
durant l’any 2018 (Pla de formació).
Contactes amb possibles docents
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experts en matèries vinculades amb el rol professional de la psicologia jurídica.
Coordinació del curs de formació “Intervenció Psicològica en abusos sexuals” 23
i 24 març de 2018. Docent: Manuel Hernández.
Coordinació del curs de formació “La Coordinació de Parentalitat» 16 i 17de
febrer de 2018. Docent: Nuria Vázquez Orellana
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
S'ha atès en tot moment a les demandes dels
col·legiats que exerceixen la seva labor professional o
desitgen fer-ho en l’àmbit del Trànsit i/o la Seguretat.
S'han realitzat diverses actuacions en mitjans de
comunicació que ho varen sol·licitar.
S'ha aprovat per part del Consell el Perfil Professional.
S'ha creat la Divisió de Trànsit i Seguretat, que va
culminar amb les eleccions de la Junta Directiva
d'aquesta Divisió.
Des de la vocalia de Trànsit i Seguretat.
S'ha atès en tot moment a les demandes dels col·legiats que exerceixen la seva
labor professional o desitgen fer-ho en l’àmbit del Trànsit i/o la Seguretat.
S'han realitzat diverses actuacions en mitjans de comunicació que ho varen
sol·licitar.
S'ha aprovat per part del Consell el Perfil Professional.
S'ha creat la Divisió de Trànsit i Seguretat, que va culminar amb les eleccions de
la Junta Directiva d'aquesta Divisió.

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… en
addiccions a col·legiats/des.
Actualització del web amb algunes noves referències bibliogràfiques.
Per raons personals del vocal no hi ha hagut activitat d'aquesta vocalia des de
juny.
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4.8. VOCALIA DE PSICOLOGIA DE
L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA
Durant el 2018, cal destacar la reunió
duita a terme entre els col·legiats
interessats en l’àrea, per tractar com
difondre i donar més visibilitat a la
figura del psicòleg de l’esport per
fomentar més encara la seva
integració en els diferents àmbits
esportius.
Com cada any, la formació
proposada, impartida pel Sr. Joaquín Dosil, va realitzar-se obtenint una bona
participació i possibilitant la continuació d’aquestes formacions tan importants en la
nostra àrea.
També remarcar, durant aquest any, l'intens treball en comú entre el COPIB i la
Fundació d'Esport Balear, per l’elaboració d'un conveni entre ambdues entitats per la
formalització d'una Formació teòrica pràctica en el seu departament de psicologia, dins
l'àmbit dels esportistes del Centre de Tecnificació d'Esports de les Illes Balears.
En relació als punts plantejats en el pla d’actuació:
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 duites 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
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de comunicació en què ens han sol·licitat, i hem exposat la nostra posició en
nom del COPIB sobre els temes que ens han demanat.

4.9. VOCALIA D’IGUALTAT I GÈNERE
L’any 2018 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
d’Igualtat i Gènere amb la finalitat
de seguir atorgant visibilitat i
donant la importància que es
mereix aquesta àrea transversal de
la nostra professió.
En aquesta línia, els esforços s’han
centrat 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, tràfic de blanques 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:
Grup de Treball de Psicologia i Igualtat de Gènere del Consell General de la
Psicologia
La vocal d’Igualtat i Gènere del COPIB, Ana María Madrid Domenech, 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:
Madrid el 24 de març. En aquesta trobada es realitza una reunió de
coordinació amb les responsables de les altres àrees de feina com són
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.
Pamplona els dies 23 i 24 de novembre. En el marc de les “X Jornades
Estatals de la Psicologia contra la Violència de Gènere” organitzades pel
Consell General de la Psicologia, se celebrà la reunió ordinària anual de
l’Àrea. En aquesta trobada es tractà, entre altres qüestions:
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Es realitzà una revisió del treball realitzat al llarg de l’any en cada un
dels subgrups interns de feina i es proposaren nous objectius de feina
per anar desenvolupant al llarg de 2019.
Es proposa crear una comissió de treball per tal d’organitzar la
col·laboració i participació en el Congrés .
Institut Balear de la Dona:
Es manté una reunió el
mes de novembre amb
professionals de l’IBD
(Susana
Portillotreballadora
social,
Edgar Ginard-assessor
jurídic i Ana Urquijopsicòloga) per tal de
resoldre alguns dubtes
jurídics que platejaren arran de l'aprovació del Reial Decret llei 9/2018,
de 3 d'agost, de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte
d'Estat contra la violència de gènere, tenint en compte les
modificacions que es plantegen a la disposició final segona
"modificació de l'article 156 del Codi Civil". A la reunió hi acudiren la
representant de la Vocalia d’Igualtat i Gènere i Antonio Baena-assessor
jurídic del COPIB.
Participació a la reunió convocada el 27 de juny per l’IBD en motiu de
la convocatòria a la Taula Social de Treball en la que el COPIB
col·labora com a òrgan actiu en l’assessorament i elaboració d’alguns
punts del Pla Autonòmic d’abordatge de la prostitució i el tràfic de
dones (trata de blancas) i nines amb finalitat d’explotació sexual a les
Illes Balears.
Centre Universitari de Calvià (CUC): En aquest cas aquesta entitat sol·licita al
COPIB ajuda per a l’elaboració de diferents propostes formatives pel seu
alumnat en qüestions vinculades a gestió emocional. Finalment, després
d’aportar algunes temàtiques al CUC, s’acorda amb l’entitat gestionar la seva
petició de recerca de professionals per impartir aquests cursos mitjançant la
borsa de treball del Col·legi.
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. Així mateix, el COPIB forma part de
l’Observatori d’Igualtat del Govern balear a través de la representant de la
Vocalia d’Igualtat i Gènere (Ana Maria Madrid, col. B-1577).
Associació Ben Amics:
Es manté el conveni de col·laboració amb aquesta entitat que ens informa via
correu electrònic sobre les activitats que duen a terme en relació al col·lectiu
LGTBI.
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INFORMACIÓ SOBRE CURSOS REALITZATS:
Durant aquest any al COPIB, des de la
Vocalia d’Igualtat i Gènere es varen dur a
terme les següents activitats formatives i
divulgatives:
Curs “Conflictivitat familiar i
interferències parentals: figures
professionals i recursos per a la seva
atenció”- impartit per les psicòlogues Estefania Cano (B-1694) i Vanessa Albertí
(B- 1529) del Centre Atenció Integral a la Família (CAIF) on s’aportaren
estratègies i tècniques dirigides a la intervenció en casos d’alta conflictivitat
familiar en casos de crisis i ruptures del nucli familiar. Es dugué a terme el dia
24 de febrer i tingué 4 hores de durada.
Curs “Dependència emocional i relacions tòxiques”- impartit per la psicòloga
Margalida Serra (B-1735) qui va aprofundir en la intervenció de casos de
dependència emocional i relacions no sanes. La formació tingué 8 hores de
durada i es realitzà els dies 16 i 17 de març.
Sessió clínica “Gestió grupal amb dones afectades de càncer de mama”impartit per la psicòloga Maria del Diego Barquín (B-2763) qui s’encarrega de
treballar les emocions, els sentiments, la comunicació i l’adquisició d’habilitats i
estratègies d’afrontament amb el GAM (Grup d’Ajuda Mútua) de l’Associació
AUBA Mallorca, entitat integrada per dones afectades de càncer de mama. Es
celebrà dia 19 de juny amb una durada d’una hora i mitja.
Sessió clínica “Punts de Trobada Familiar i Violència de Gènere”- impartida
per les psicòlogues Estefania Cano (B-1694) i Vanessa Albertí (B- 1529) del
Centre Atenció Integral a la Família (CAIF) qui analitzaren alguns casos de
violència de gènere que atenen al Sevei de Punt de Trobada.
Presentació del llibre “Pioneres” - per part de Raquel Herrezuelo, psicòloga
coatura del llibre, qui entregà un exemplar de l’obra per al fons de biblioteca
del COPIB. L’activitat es dugué a terme el dia 22 de maig.
“Presentació i demostració d’una plataforma de realitat virtual” – sessió
informativa i formativa impartida pel psicòleg Joan Miquel Gelabert Mir (B1333) membre de Psius qui treballa les fòbies a través d’un programa de
realitat virtual. L’activitat es dugué a terme el 14 de maig i tengué una durada
de 2 hores.
La formació programada pel mes de setembre “La intervenció psicoterapèutica amb
infància exposada a la violència de gènere: des de l’abordatge del trauma, la
inclinació i el trauma” s’hagué d’anul·lar per motius personals de la ponent (Virginia
Suárez , P- 00492). Es planteja posposar aquest curs per l’any vinent.
Finalment afegir que la sessió clínica “Drogadicció en dones i estigma social” no es va
poder realitzar per motius personals de la ponent (Raquel Herrezuelo, B- 2765).
ALTRES ACTIVITATS REALITZADES:
Reunions de Vocalia d’Igualtat i Gènere.
S’han convocat dues reunions de Vocalia d’Igualtat i Gènere, una al març i
l’altre per novembre. D’aquestes trobades s’han recollit propostes que s’aniran
treballant al llarg del 2019.
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Presentació de la candidatura del COPIB com a membre organitzador de les XI
Jornades Estatals de Psicologia contra la Violència de Gènere del Consell
General de la Psicologia.
Durant els mesos d’estiu, es treballa en l’elaboració i preparació del manual i
documentació que cal presentar com a proposta de candidatura del COPIB per
les XI Jornades Estatals de Psicologia contra la Violència de Gènere. Finalment
s’envien els documents establerts juntament amb l’aval de diferents institucions
i administracions públiques qui mostren el seu recolzament a la proposta
col·legial.
Ateses consultes del SOAP.
Des de la Vocalia s’ha donat respostes a les demandes vinculades amb temàtica
d’Igualtat i Gènere que es realitzen a través d’aquest servei col·legial.
Acudir a la Gala d’ALAS (Associació Lluita AntiSida de les Illes Balears)
El dia 1 de desembre, arran de la convidada a l’entitat col·legial a la Gala d’ALAS
amb motiu del Dia de la SIDA, la vocal d’Igualtat i Gènere acudeix a
l’esdeveniment que se celebra sota el títol “Dones Vihsibles” i que es dedicà a
les dones i serví per donar-los veu, fer-les visibles i per rompre amb els
estereotips de gènere vers el VIH encara existents a la nostra societat.
Observatori Autonòmic d’Igualtat:
El mes de juny a petició de l’administració pública i per acord de la Junta de
Govern del COPIB, es designa a Ana María Madrid, responsable de la Vocalia
d’Igualtat i Gènere, com a representant del COPIB a l'Observatori per a la
Igualtat.
Participació en línia 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:
Aportació d’esmenes per a l’elaboració de documents presentats
posteriorment a altres entitats o administracions públiques
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:
Enguany 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 destacar que des de la Vocalia
d’Igualtat i Gènere s’ha donat resposta a les següents peticions:
Servei de Participació i Voluntariat del Govern balear
Es fan esmenes a i al·legacions al Projecte de Decret d'Atenció i Assistència
Psicològica, Social i Jurídica específica a les Víctimes de Violència Masclista.
Institut Balear de la Dona
Es fan esmenes a l'esborrany del Protocol autonòmic d'abordatge de la
prostitució i la tracta de dones i nines per a l'explotació sexual a les Illes
Balears.
Dins el marc de col·laboració a les Taules de Treball per l’elaboració
d’aquest protocol, s’elabora des del COPIB el disseny d’una proposta
d’accions formatives dirigides a professionals que treballen amb víctimes de
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tracta i un resum d’indicadors psicològics i de salut mental de detecció i
identificació de víctimes.
Notificació de publicitat sexista a la institució pertinent.
En aquest cas, des de la institució col·legial durant el mes de maig es realitzà la
notificació a l’IBD d’un cas de possible publicitat sexista a un local d’oci del Port
d’Alcúdia perquè en procedís a la seva valoració i estudi. L’IBD agraí al COPIB
l’avís i la seva implicació i recolzament en les accions que promouen
l’eradicació de les desigualtats entre dones i homes.
Difusió
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.
Difusió de formacions i activitats gratuïtes externes al COPIB relacionades
amb matèria de gènere i igualtat.
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”, 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.
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, Crisi i
Catàstrofes, definint objectius específics de
treball.
Elaborar documents, guies de recursos, guies d’intervenció, normatives,
reglaments... que donin resposta a les necessitats del GIPEC IB.
Donar compliment al Reglament de Règim Intern del GIPEC en quant a AltesBaixes temporals i Baixes definitives dels membres dels Grups d’Intervenció
Psicològica en Emergències i Catàstrofes (GIPEC IB) a totes les Illes.
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Iniciar procés de selecció per a la incorporació de nous membres al GIPEC IB
112.
Elaborar el calendari 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.
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.
Treballar per la regulació i organització dels GIPEC IB i dels GIPEC IB 112 per tal
de facilitar la dinàmica interna.
Elaborar el pla de formació interna 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
crisi, 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 per impulsar el
Programa d’assistència psicològica a persones i a les seves famílies directes que
han patit una situació traumàtica a les Illes Balears.
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.
Participar a jornades, congressos i col·laboracions formatives en l’àrea de les
Emergències.
ACTIVITATS:
Es treballà en l’elaboració del PLA DE FORMACIÓ 2019, oferint propostes
temàtiques de formació en intervenció psicològica en emergències, crisi i
catàstrofes atenent la demanda de formació continuada dels membres que
pertanyen al Grup.
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Manteniment del BLOG del GIPEC IB al web del COPIB que defineix i dona
difusió a l’existència del GIPEC IB, facilita l’accés i consulta de documentació
d’interès relacionada amb l’àmbit de la Psicologia de les Emergències, i permet
que els membres del GIPEC IB puguin consultar documents i recursos útils i
actuals en quant a intervenció psicològica en crisi i emergències.
Organitzar reunions informatives amb els nous membres del GIPEC IB 112 per
tal de traslladar el funcionament del Grup en quant a Protocols de intervenció,
Guàrdies, activacions, desplaçaments, formació, honoraris...
Continuar treballant 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:
Guia per a familiars, Triatge Psicològic, Guies d’intervenció sobre suïcidis...
Assistència a reunions amb la Conselleria d’Administracions Públiques-D. G.
d’Emergències sobre el Programa d’Intervenció Psicològica amb la finalitat
d’acostar interessos comuns de col·laboració i cooperació en cas de gran
emergència a la nostra Comunitat.
Assistència a reunions de coordinació i seguiment amb la Conselleria d’InteriorD. G. d’Emergències sobre el Programa d’Intervenció Psicològica.
Assistència i participació a la Jornada commemorativa del Dia Europeu del
telèfon únic d’emergències – 112, organitzada pel Sistema d’Emergències de
Balears (SEIB112), el 19 de febrer de 2018, impartint la ponència dels inicis del
programa de suport psicològic a persones en situació d’emergència a Balears i
la consolidació d’aquesta iniciativa, fa 20 anys.
Col·laboració impartint un taller de formació en Emergències durant les
Jornades organitzades per l’Associació de Representants de Psicologia a la UIB,
el mes de març.
Gestió del Programa de Post-Emergència, des del 15 de març de 2018. Posada
en marxa del contracte de Servei d’assistència psicològica a persones i a les
seves famílies directes que han patit una situació traumàtica a les Illes Balears.
Organització de les Jornades Nacionals d’Intervenció Psicològica en
Emergències i Catàstrofes, celebrades a Palma, els dies 25 i 26 de maig de 2018.
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Participació a les reunions de
coordinadors de l’Àrea Estatal
d’Emergències del Consell General
de Psicologia.
Col·laboració amb els mitjans de
comunicació, ràdio i premsa.
Activació del GIPEC IB durant les
inundacions de la comarca de
Llevant, des del dia 9 fins el dia 17
d’octubre de 2018. Un total de 21
professionals de la psicologia,
membres del GIPEC, participaren en l’operatiu d’emergències desplegat a Sant
Llorenç i la comarca, en coordinació amb el Servei d’Emergències (SEIB) 112.
Participació i comunicació als mitjans de premsa, ràdio i televisió per traslladar
la informació a la població en quant a l’atenció psicològica durant l’emergència.
Participació a les reunions institucionals de coordinació, seguiment i valoració
final de l’Emergència de la Comarca de Llevant.
Participació a actes de reconeixement professional i actes d’homenatge.
MEMÒRIA DEL BLOG DEL GIPEC IB - 2018
El Grup d'intervenció Psicològica
en Emergències i Catàstrofes
(GIPEC IB) del Col·legi Oficial de
Psicologia de les Illes Balears
(COPIB) compta des de fa uns
anys amb una Comissió de l’Àrea
de Psicologia de les Emergències.
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 2018
el blog tenia publicades 725 entrades i diverses i abundants informacions
distribuïdes en 23 pàgines. Durant l'any 2018 s'han publicat 180 entrades.
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4.11. VOCALIA DE PSICOLOGIA DE L'ENVELLIMENT
Actualment, la vocalia de Psicologia de
l'Envelliment
continua
amb
una
participació
estable
de
NOU
psicòlegs/ogues col·legiats/des que
estan actualment treballant o formantse dins l'àrea de l'envelliment.
Es recorda que la vocalia té una especial
obertura i cridada a la participació als nostres companys sèniors, tots els nostres
companys de professió jubilats o prejubilats.
La vocalia queda oberta durant tot l'any a noves incorporacions i per descomptat a
qualsevol aportació, suggeriment i iniciativa que pugui enriquir la labor del psicòleg en
aquesta àrea de treball.
REUNIONS:
De gener a desembre de 2018 hem tingut una reunió presencial de vocalia i s'han fet
seguiments del treball iniciat via online.
ACTIVITAT VOCALIA:
Aquest any en la vocalia d'Envelliment del COPIB hem dirigit la nostra activitat
fonamentalment A LA INTERVENCIÓ EN PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS, JORNADES I
MITJANS DE COMUNICACIÓ:
20/09/18 Participació TV Espanyola. Tema: Alzheimer i consciencia social.
Gener a juliol , participació al programa ‘Som Grans’ d’IB3 ràdio:
29/01/18: El psicòleg en el procés d’envelliment
05/03/18: Suport psicoterapèutic dels cuidadors.
08/04/18: El dol per la pèrdua de la parella.
21/05/18: Llibres i pel·lícules recomanables sobre el repte de l’envelliment.
02/07/18: Estimulació cognitiva.
8 i 9/11/18 Participació com a jurat de pòsters en la IV Jornades Nacionals de
Psicologia de l'Envelliment «Nuevos perfiles de mayores. Adaptando la
intervención a los nuevos tiempos». Alacant.
NOTA: Es pot ampliar informació al web COPIB, apartat vocalia d'Envelliment.
COORDINACIÓ GRUP DE TREBALL DE NEUROPSICOLOGIA DEL COPIB
IMPARTICIÓ DE CURSOS EXTERNS:
24 i 25 /05/18: Acompanyament i cura de qualitat a gent gran en domicili per a
TSS. IMAS
XERRADES I TAULES RODONES:
30/01/18 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: “PSICOBIOLOGÍA DE LOS ESTADOS
ESPECIALES DE CONSCIENCIA: ALGUNAS APORTACIONES”. José Ángel Rubiño
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Díaz, psicòleg general sanitari, expert en Neuropsicologia Clínica i membre actiu
de la Vocalia de Psicologia de l'Envelliment 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 dels majors).
Punts d'interès tractats:
Valoració de les IV Jornades de Psicologia de l'Envelliment, celebrades a
Alacant, els dies 8 i 9 de novembre.
Propostes per a la celebració de les V Jornades de Psicologia de l'Envelliment a
celebrar en 2020. Vocalia de psicologia d'Envelliment COPIB, es presenta
candidata.
Preparació de la participació del Grup de Treball de la Psicologia de
l'Envelliment en el IV Congrés Nacional de Psicologia que se celebrarà a Vitòria
de l'11 al 13 de juliol de 2019.
Valoració de les repercussions dels manifests fets pel GT en els dies
significatius, i propostes de realització per a 2019.
Actuacions dels diferents COP per a la difusió i promoció de l'Àrea de la
Psicologia de l'Envelliment.
Presentació del Catàleg de Funcions del Psicòleg en el camp de la Gerontologia.
Proposta d'Acreditació en l'àmbit de la Psicologia de l'Envelliment
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'han intentat fer seminaris i cursos, malgrat en diverses ocasions, per desgràcia, s'han
hagut de suspendre per falta d'inscrits.
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 EN QUÈ HA PARTICIPAT LA VOCALIA SÓN LES SEGÜENTS:
Al gener ens reunim amb la Regidora de
RRHH de l'ajuntament d'Eivissa (Estefanía
Torres), el cap de la Policia Local (Manuel
Ayala), i el coordinador de Protecció civil
(Gabriel Muntaner), per oferir la formació
en Psicologia d'Emergències.
El 16 i 17 de febrer organitzam juntament
amb l'ajuntament d'Eivissa i el Consell
Insular d'Eivissa les JORNADES DE
FORMACIÓ DE PSICOLOGIA EN EMERGÈNCIES. 90 assistents. És tot un repte i un
gran espai per donar a conèixer la nostra professió i fer nous contactes. Tot un
èxit amb professionals de tots els àmbits de les emergències.
El 19 de Febrer es reuneix a la seu de l'AECC el GRUP DE TREBALL DE
MINDFULNESS.
El 17 de març hi ha una formació "Conflictivitat familiar", les ponents son
Vanessa i Estefanía. S'inscriuen 9 col·legiats però la formació queda anul·lada
per no cobrir despeses.
El 22 de març em reuneixo al Parc de Bombers d'Eivissa amb en José A. López,
el cap de bombers Miguel Sevilla i tota la plantilla de guàrdia. Volen proposarnos fer un conveni de col·laboració amb el GIPEC 112 per poder disposar de
psicòlegs d'emergències per als propis bombers en cas de necessitat i oferir
unes formacions de primers auxilis psicològics.
El 20 i 21 d'abril, formació de "Coordinació de parentalitat" amb Núria Vàzquez.
S'inscriu només un col·legiat de Mallorca i queda anul·lada.
L’11 i 12 de maig, formació de "Primers auxilis psicològics amb col·lectiu
vulnerable" amb Lourdes Fernández. Queda anul·lada ja que s'inscriuen 4
persones i no es cobreixen despeses.
El 9 de juny es convoca la reunió de tots els col·legiats d'Eivissa i Formentera. Hi
assisteixen 14 col·legiats. Té una durada de tres hores i hi ha una gran
participació per part de tots els membres. Es tracten temes com: La nova llei de
protecció de dades, l'intrusisme en la nostre professió, formacions pel curs
2018/2019 i la vinculació amb entitats o associacions dels últims mesos del
COPIB a Eivissa i Formentera.
El 29 de juny, xerrada de Paco Iglesias de la "Fundación Atyme" a la seu de
l’AECC. Explicant la feina que fan com associació destinada a la mediació.
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El 8 de setembre, entrevista amb
Marta Torres periodista del Diario de
Ibiza, per fer un escrit sobre el Dia
Mundial de la Prevenció del Suïcidi
(dia 10 de setembre).
El 10 de setembre, reunió amb la
Conselleria de Benestar Social de
Formentera. Volen conèixer com
funciona i en quins casos es pot
activar el servei del GIPEC-112,
aclarim dubtes i establim vincle. Se'ls
proposa realitzar una formació similar a les JORNADES DE FORMACIÓ DE
PSICOLOGIA EN EMERGÈNCIES a Formentera amb tots els col·lectius que
intervenen en emergències a l'illa. Els hi agrada la proposta i se l'estudiaran.
El 28 de setembre, el GIPEC -112 d'Eivissa i Formentera és convidat a un
simulacre, organitzat pels cossos de bombers, UME i serveis sanitaris del 061.
Acudim 3 membres del grup a fer el simulacre, al Palau de Congressos de Santa
Eulàlia.
El 6 d'octubre, formació "Introducció al coaching" amb María Gilabert.
S'inscriuen 8 col·legiats, per tant es realitza i la formació és tot un èxit.
El 19 i 20 d'octubre, formació "Dibuix infantil" amb María Barbero. S'inscriuen 5
col·legiats i se suspèn per no poder cobrir les despeses.
El 8 de novembre col·laboram amb Ràdio Illa de Formentera parlant durant 10
minuts sobre el Trastorn Narcisista de Personalitat, a causa de la polèmica d'una
entrevista de Trump amb un periodista de la CNN. Volen el punt de vista d'un
professional de la Psicologia.
El 20 de novembre, Sessió Clínica gratuïta a càrrec del psicòleg Pablo Rodríguez,
s'inscriuen unes 10 persones i resulta molt interessant.
Aquella mateixa tarda, fem la última reunió de l'any de l'equip del GIPEC-112
d'Eivissa, donem la benvinguda a una nova membre i ens acomiadem d'un altre
i el COPIB ens convida a fer unes tapes als 6 membres assistents.
El 20 de desembre, entrevista amb Marta Torres periodista de Diario de Ibiza,
per fer un escrit sobre els regals de Nadal als infants, volen un punt de vista
psicològic i pautes per evitar la sobresaturació de regals i la desvalorització
d'aquests.

4.13. VOCALIA DE MENORCA
INTRODUCCIÓ:
Memòria corresponent a l'any 2018 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.
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En els últims 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.
Se
segueix
mantenint
l'estructura que s'ha anat
implementant durant aquests
últims
anys,
intentant
ampliar-la i millorar-la en la
mesura del possible tant a
nivell de mitjans tecnològics
com 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, etcètera, a través d’streaming. Etcètera.
Tot això fa que el COPIB estigui més a l'abast 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 l’obligatorietat de
la col·legiació.
S'ha aconseguit una relació més directa amb els col·legiats, sent l'atenció
tant a nivell telefònic com 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 qual han
aconseguit una gran participació, incrementant el número 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 engegat el grup del tractament del Bullying.
S'ha incrementat l'atenció individuals amb col·legiats/des en el Servei
d’Orientació.
REUNIONS:
Es realitzen reunions amb el grup d'emergències,
Es reuneix amb assiduïtat el grup de Mindfulness.
Durant aquest exercici s'ha realitzat una reunió general en el mes d’octubre amb els
col·legiats de Menorca i el degà del COPIB, valorant molt positivament tant
l'assistència del nombre de col·legiats, com la participació que varen tenir en la reunió.
CURSOS REALITZATS:
Durant aquest any 2018 s'han hagut d’anul·lar dos cursos, ja que per qüestions
alienes al Copib, no ha estat 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.
ALTRES ACTIVITATS:
Assistència a actes de representació del Col·legi.
Atenció personalitzada dels col·legiats donats d'alta durant aquest període.
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:
Assistir a la presentació dels nous membres
que formaran part del Comitè.
Participar en la posada en marxa de la nova
Sala d'assistència a Familiars i valorar la seva
conveniència i eficàcia.
Valorar les intervencions en els simulacres
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realitzats l'any 2017, i preparar actuacions i introduir canvis necessaris en
pròximes intervencions.
Col·laboració i participació en els Simulacres realitzats durant el 2018 en
l'Aeroport de Menorca.
Col·laboració i participació en la IV Jornades Nacionals d'Intervenció Psicològica
en Emergències organitzades pel COPIB,
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 l'any vinent 2019:
Iniciar sessions clíniques de diferents temes proposats pels col·legiats.
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
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5.1. GRUP DE TREBALL: PSICOLOGIA I COACHING
Durant l'any 2018 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 2018:
S'estableix com a norma general la reunió del grup de treball el primer dimarts de cada
dos mesos.
Les sessions de l'any 2018 s'han realitzat en les següents dates:
▪ 1a reunió: 14 d’abril de 2018.
▪ 2a reunió: 5 de juny de 2018.
▪ 3a reunió: 11 de setembre de 2018.
▪ 4a reunió: 4 de desembre de 2018 (suspesa)
ACTIVITATS REALITZADES PEL GRUP DE TREBALL DURANT EL 2018:
▪ Organització, programació i difusió del curs “Aplicacions de la PNL al coaching
psicològic” previst realitzar a l’octubre. No va haver-hi inscripcions suficients
per poder amortitzar el curs.
▪ Obertura del grup de treball a altres persones col·legiades interessada en el
coaching psicològic
▪ Presentació del curs per al Pla de Formació del COPIB 2019 (Psicologia Coaching
en Organitzacions, Equips i Persones: un enfocament experiencial).
ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2019:
▪ El grup de treball va decidir realitzar una convocatòria el 5 de juny de 2018
oberta a totes les persones que els pogués interessar el coaching psicològic. Per
a això es va sol·licitar al COPIB que presentàs al web el següent escrit de
convocatòria
“Si ets col·legiat/da i t'interessa participar en aquest grup de treball de
Psicologia i Coaching t'esperam dimarts que ve 5 de juny a les 19.30 h. en el
COPIB”.
▪ A la reunió, hi varen assistir tres noves persones, finalment varen decidir
formar part del grup de treball dues d'elles.
▪ Amb les noves incorporacions, el grup de treball espera que es reactivin les
activitats durant l'any 2019. Possibles activitats que es varen identificar en el
2018 i que serien interessants desenvolupar al llarg del 2019 són les següents:
sessions clíniques, recerca sobre l'aplicació del coaching entre les persones
col·legiades en el COPIB i altres accions de difusió.

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
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psicologia que treballen a l’àmbit clínic i sanitari.
REUNIONS DEL GRUP “PSICOTERÀPIA EMDR” REALITZADES EN 2018
1ª reunió: 07/02/2018.
2ª reunió: 10/04/2018.
3ª reunió: 09/05/2018.
4ª reunió: 06/06/2018.
5ª reunió: 10/10/2018.
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 2019
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:

09-1-18:
22-1-18:
18-1-18:
23-1-18
13-2-18
13-2-18:
26-2-18:
17-2-18:
13-3-18:
13-3-18:
16-3-18:

20-3-19:
21-3-18:
22-3-18:

Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Reunió mensual del grup de treball. Lectura col·lectiva del llibre:
‘Mindfulness y Psicoterapia’ de Daniel Siegel
Participació al Grup de pràctica de Mindfulness organitzat per Mauro
García Toro.
Participació setmanal Grup pràctica organitzat per Mauro Garcia Toro.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Reunió mensual del grup de treball. Es varen realitzar pràctiques de
Mindfulness en grup.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Participació setmanal Grup pràctica organitzat per Mauro García Toro.
Assistència al seminari: Habilidades personales para el Autocuidado:
Compasión y Autocompasión. Dictat pel Sr. Edgar González Fernández
(Universitat de València).
Participació al grup de meditació dirigit per Mauro García del COMIB.
Reunió mensual del grup de treball.
Participació a les XXV jornades de Psicologia de la UIB amb el taller
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26-3-18:
10-4-18:
10-04-18
23-4-18:
27-4-18:
08-5-18:
09-5-18:

15-5-18:
19-5-18:
28-5-18:
07-6-18:
08 al 10:
12-06-18
12-6-18:
25-6-18:
20 a 23:
07-7-18:
23-7-18:
11-9-18:
27-9-18:
27-9-18:

28-9-18:
09-10-18:
22-10-18:
22-10-18:
13-11-18:
26-11-18:
30-11-18:
10-12-18:
11-12-18:
14-12-18:
17-12-18:
13-12-18:

“Mindfulness una herramienta para facilitar la comunicación con uno
mismo y con los demás”.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Participació setmanal Grup pràctica organitzat per Mauro García Toro.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Reunió mensual del grup de treball. Lectura col·lectiva del llibre:
‘Mindfulness en la vida cotidiana’ de Jon Kabat Zinn.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Dues integrants del grup es matriculen al curs de formació: “Entrenamiento
en el Cultivo de la Compasión” dirigit per Gonzalo Brito i organitzat pel
COMIB (duració 26 hores).
Participació setmanal Grup pràctica organitzat per Mauro García Toro.
Reunió mensual del grup de treball.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Reunió mensual del grup de treball.
Retir amb Esteve Humet a Santa Llúcia, Mancor de la Vall.
Participació setmanal grup pràctica organitzat per Mauro García Toro.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Participació de grup en qualitat d’assistents al Congrés Internacional de
Mindfulness de Saragossa .
Reunió mensual del grup de treball.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Presentació d’un pòster a Las Jornadas de la Asociación iberoamericana de
las Diferencias Individuales celebrades a Palma, a la UIB Títol del pòster:
Mindfulness Basado en la Tradición Budista y el desarrollo de la atención
Plena: un estudio piloto.
Assistència a les Jornadas de la Asociación iberoamericana de las
Diferencias Individuales celebradas a Palma, a la UIB.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Reunió del grup de treball.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB.
Assistència al retir de Calma Mental i Compassió per a professionals
sanitaris. Organitzat pel COMIB.
Reunió del grup de treball
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB
Participació a una classe de la UIB de la professora Gloria García de la
Banda per dirigir una meditació i introducció al mindfulness
Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB
Reunió del grup de treball
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Projectes per 2019
Continuar oferint les sessions pràctiques de mindfulness
Proposar al COPIB una formació de aprofundiment de major duració per a las
persones interessades.
Continuar amb els grups de treball d’autoformació.
Continuar amb les lectures compartides:
“Sentarse juntos” , Pollak, Pedulla i Siegel.
“Biografía del silencio”, Pablo D’ors
“La comunicación no violenta” Marshal Rosemberg
“Sé amable contigo mismo”, Kristin Neiff
“Cuando todo se derrumba” Pema Chodrom
“Mindfulness en la práctica clínica” Maria Teresa Miró Barrachina i Vicente
Simón.

5.4. GRUP DE TREBALL: TERÀPIES DE TERCERA
GENERACIÓ, MINDFULNESS (MENORCA)
ACTIVITATS:
Reunions mensuals del grup de treball teoricopràctica. (Llibre “Sentarse
Juntos”, Susan M. Pollak, Thomas Pedulla, Ronald D. Siegel).
Manteniment de les reunions mensuals com a grup de treball, obrint l'espai a
nous col·legiats interessats i altres professionals. Les reunions de l’estiu s’han
organitzat en entorns naturals (platja, jaciments arqueològics...) amb molt bona
acollida.
Coordinació amb els grups de treball de mindfulness de Mallorca i Eivissa.
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:
27 de gener de 2018. Xerrada gratuïta: “Els orígens del mindfulness”. Marta
Osuna.
25 de febrer 2018. Xerrada gratuïta: “Asseguts enfront del foc. Un moment
mindfulness”. Pepa Teixidó.
24 de març 2018. Xerrada gratuïta: “Mindfulness: Aturar i observar amb
atenció”. Cati Pons.
28 d’abril 2018. Taller intensiu de meditació. Alba Sabater.
2 de juny 2018. Curs: “Cultivant actituds mindfulness”. Mauro García Toro.
13 de juliol 2018. Pràctiques intensives en el bosc d’“El Lleó”. Nike Moyano,
Cati Pons i Marta Osuna.
29 d’agost 2018. “El Congrés Internacional de Mindfulness de Saragossa I:
Jon Kabat Zinn (Conferència inaugural), Vidyamala Burch (Engage, connect,
atc) i Vicente Simón (El mindfulness i el self). Nuria Berenguer i Marta
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Osuna.
29 de setembre 2018. “El Congrés Internacional de Mindfulness de Saragossa
I: Johan Kabat Zinn, Vicente Simón, WILLEM KUYKEN. TERAPIA COGNITIVA
MBCT, WILLIAM CON GORDON I EGO SHONIN VIMALASARA ADICCIONES
MBA.
24 de novembre 2018. “Taller pràctic de mindfulness”. Adela Ortiz i Nuria
Berenguer.
25 de gener 2019. Teràpia ACT, mindfulness i dolor crònic. Adela Ortíz Solera.
(Sessions clíniques en psicologia. Copib. Menorca).
23 de febrer 2019. Taller de mindfulness: “Un pont entre dos mons”. Josep
Lluís Reig.
OBJECTIUS 2019:
Organització d’un taller d´aplicació clínica amb Carme Aguiló.
Continuar amb les reunions mensuals del grup de treball teoricopràctica.
Continuar amb la divulgació del mindfulness amb cursos, xerrades i propostes
al públic en general.
Propostes recollides en la pròxima reunió del 22 de febrer 2019 amb els
integrants del grup: 31 de maig i 1 de juny de 2019 “Jornades Menorca
Mindful”.

5.5. GRUP DE TREBALL: PSICOONCOLOGIA, CURES
PAL·LIATIVES I DOL
A l'any 2015 es va constituir el grup de “Psicooncologia, cures pal·liatives i dol” per tal
d’unificar i homogeneïtzar l’atenció psicològica que tant el pacient com la família han
de rebre a la nostra Comunitat Autònoma.
Les persones que formen el grup provenen tant de l’àmbit públic, com privat i/o
associatiu per tal d’assegurar la màxima cobertura d’atenció a aquests malalts (tant
infantils com adults).
REUNIONS DEL “GRUP DE PSICOONCOLOGIA, CURES PAL·LIATIVES I DOL”
REALITZADES EN 2018:
Les sessions de l'any 2018 s'han realitzat en
les següent dates:
1ª reunió: 02 de febrer.
2ª reunió: 04 de maig.
3ª reunió: 14 de setembre.
4ª reunió: 1 de desembre.
ACTIVITATS REALITZADES PEL GRUP DE
TREBALL DURANT EL 2018
Revisar i actualitzar els subgrups i els
seus objectius específics
S’ha enviat al COPIB la bibliografia recollida perquè se’n fes difusió.
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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.
S'ha elaborat una guia de recursos que s'està perfilant
Sessions de supervisió entre els membres del grup.
Actualment els Grups de feina són els següents:
Subgrup de recerca: l'objectiu d'aquest grup és promoure la investigació de
qualitat en psicooncologia, pal·liatius i dol
Subgrup de bibliografia: l'objectiu d'aquest grup és elaborar una font de
bibliografia actualitzada sobre psicooncologia, cures pal·liatives i dol
Subgrup d'actualitzacions en dol:
Organització i programació diverses accions formatives per al Pla de
Formació del COPIB 2019: “El dol en els centres educatius” i “com facilitar
grups de suport per persones que viuen pèrdues i dol”.
ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2019:
Difusió d’activitats relacionades amb la Psicooncologia i les cures pal·liatives
que es realitzen tant en la Comunitat Autònoma com a altres indrets.
Seguir treballant en els distints subgrups de feina.
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.

5.6. 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.
L’objectiu del grup de treball és treballar eines de resolució de conflictes familiars des
de diferents models d’intervenció adequant-les al tipus i nivell de conflicte. Durant
l’any 2018, el grup s’ha centrat en conèixer, analitzar i donar importància a la figura del
coordinador de parentalitat així com fer valoracions i anàlisis de casos reals.
Al 2018 s’han duit a terme quatre reunions; el 31 de gener, el 7 de febrer, el 25 d'abril,
i el 10 d'octubre. En aquestes reunions s'ha fet una difusió del grup de treball per
donar-ho a conèixer, s’han exposat les demandes existents a l’àmbit de família en crisis
i s’han valorat les possibles actuacions que es poden realitzar des del grup de treball.
També s'han parlat de les diferents activitats formatives ofertes en relació al
coordinador de Parentalitat així com congressos, conferències o cursos relacionats
amb l'àmbit de família.
S'ha realitzat la activitat formativa proposta per aquest any des del grup de treball; els
dies 11 i 12 de maig de 2018 ha tengut lloc a la seu de Mallorca del Col·legi Oficial de la
Psicologia de les Illes Balears (COPIB) el curs de 12 hores “Formació de Coordinació de
Parentalitat- Nivell introductori”.
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ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2018:
Després de veure l’interès i la demanda formativa dels components del grup i altres
persones no adherides al grup, es planteja la possibilitat de la creació d’un curs
formatiu complet en matèria de Coordinació de Parentalitat (CP) des del Col·legi Oficial
de la Psicologia de les Illes Balears (COPIB).

5.7. GRUP DE TREBALL: INTERVENCIÓ I ATENCIÓ
PSICOLÒGICA A L'ÀMBIT SOCIAL
Durant el 2018 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 2018:
Durant el 2018 hem redactat un document per difondre les dades recollides a
l’enquesta als i les professionals de la Psicologia que treballen en l'àmbit social a la
CAIB per valorar les seves condicions laborals i garantir que s'adeqüen al Conveni
Col·lectiu Estatal d'Acció i Intervenció Social. Aquest document ha passat per correcció
del COPIB i esperam poder fer difusió i publicar-lo en butlletins oficials dels col·legis
autonòmics.
REUNIONS:
Durant el 2018 s’han realitzat 2 reunions presencials en les següents dates: 7 de març i
20 de novembre.
S’ha complementat la feina amb el correu electrònic, un grup de whatsapp i una
carpeta compartida a Google Drive.
ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2018:
Publicar i difondre les condicions laborals dels psicòlegs i psicòlogues de l’àmbit
social de la CAIB.
Aclarir amb el COPIB el procediment per obtenir 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.
Continuar amb les accions plantejades per al 2017 que han quedat pendents:
Donar difusió del Conveni Col·lectiu Estatal d'Acció i Intervenció Social
(2015 – 2017). Ens agradaria convidar professionals dels sindicats per
resoldre dubtes damunt les condicions dels professionals de l'àmbit social.
Aclarir el paper del COPIB en les comissions de feina conjuntes amb
PROSOCIAL, CEESIB i CTSIB. El nostre grup considera fonamental participar
en aquestes comissions per poder defensar i fer visible el paper de la
Psicologia en l’àmbit social així com per animar als membres col·legiats a
participar en les accions dirigides a potenciar uns serveis socials de qualitat.
Seguir treballant a desenvolupar idees i executar accions per a la difusió i
consolidació del Psicòleg Social en la nostra Comunitat Autònoma.
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5.8. GRUP DE TREBALL: PSICOLOGIA I SEXOLOGIA
El Grup de Psicologia i Sexologia es va crear el mes d´abril del 2017, es va consolidar al
llarg del 2018 i finalment es va dissoldre el novembre del mateix any 2018.
S´han duit a terme 6 reunions al llarg del 2018, amb un parèntesi d’estiu de juliol i
agost.
REUNIONS DEL GRUP “PSICOLOGIA I SEXOLOGIA” REALITZADES EN 2018
1ª reunió: 31/01 amb 6 membres assistents.
2ª reunió: 7/03 amb 7 membres assistents.
3ª reunió: 25/04 amb 8 membres assistents.
4ª reunió: 6/06 amb 7 membres assistents.
5ª reunió: 26/09 amb 6 membres assistents.
6ª reunió: 7/11 amb 6 membres assistents.
ACTIVITATS REALITZADES PEL GRUP DE TREBALL DURANT EL 2018
Mantenir reunions i consolidar compromís amb els membres del grup.
Establir sessions clíniques compartint casos clínics dels membres del grup.
Compartim diversos casos que estam duent en el despatx i volem compartir per
valorar la mirada i aportacions dels companys.
Fer monogràfics temàtics pel grup, impartits per membres del grup:
31 d´abril, la companya Lidia Gómez fa una sessió formativa Especial Sòl
Pelvià.
30 de maig, el company Fernando Rivera fa sessió formativa especial
Transsexualitat infantil i adolescent
Compartir informació sobre diferents formacions que hi ha a curt termini des
de la psicosexologia: aportacions de les properes formacions dintre i fora de
l´illa amb temàtiques psicològica-sexològiques. També de materials, campanyes
i llibres d´actualitat.
Propostes pel Pla de Formació 2019 des del grup de treball de la sexologia i
psicologia:
“Vaginisme”, desig i diversitat en la consulta de sexologia. Enfocament
feminista i de la DSG , Martina González 8 hores
NOVES ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ AMB LA GENERACIÓ Z. Isabel Luque
4h/8 h
Reeducació del sòl pelvià i intervenció terapèutica en les disfuncions. Lidia
Gómez. 4h
Actualització del nombre de membres que assisteixen a les reunions.
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5.9. GRUP DE TREBALL: HIPNOSI CLÍNICA
REUNIONS:
Al llarg del 2018 el Grup de Treball d’Hipnosi Clínica s’ha reunit mensualment de
gener a desembre, excepte l’agost i setembre. El format de les reunions segueix la
pauta:
Temes de funcionament del grup (calendari de temes d’exposició, actes de les
reunions, propostes de cursos o activitats d’interès pel grup...).
Exposició per part d’un o diferents membres, d’un tema relacionat amb
aspectes teòrics o aplicacions clíniques de la hipnosi. Discussió i intercanvi
d’idees al respecte.
Exercicis de pràctica amb grup relacionada amb el tema exposat o amb
tècniques bàsiques.
TEMES DE TREBALL
Hipnosi i anorèxia: un cas pràctic. 15/01/2018. A càrrec de Blanca Ramírez.
Resum exposició: Enfocament d’un cas d'anorèxia, on la hipnosi complementa
l’abordatge terapèutic.
Hipnosi desperta: revisió del mètode Capafons. 14/02/2018. A càrrec de M.
del Mar Prohens. Resum exposició: A través d’un gràfic, es recorda i explica el
mètode de Capafons d’hipnosi desperta, incidint en l’especificitat de les fases
de l’entrenament. A continuació es fa una inducció grupal d’acord a una
metàfora amb què l’autor treballa. Discussió final del grup.
Hipnosi i fibromiàlgia. 02/03/2017. A càrrec d’Andreu Salleras. Resum:
bibliografia i tractament del tema, pràctica i debat de grup.
Hipnosi i cinema. 10/04/2018. A càrrec de Jaime Larriba. Resum exposició:
muntatge en vídeo que recull imatges i escenes de pel·lícules de tots els temps i
que reflecteixen com es veia la hipnosi socialment. Debat de grup.
Hipnosi ràpida. 12/06/2018. A càrrec de Christina Moreno. Resum: exposició
del concepte a través de recerca bibliogràfica i d’exemples trobats a vídeos en
difusió. Debat de grup.
Llum, trànsit (trance) i so. 09/10/2018. A càrrec de Cristian Pons. Resum de
l’exposició: influència de les imatges i el so en els estats de consciència. Vídeo
explicatiu de sons, ones hertzianes, músiques i imatges.
Loga Nidra i hipnosi. 13/11/18. A càrrec de Miriam Brunet. Resum de
l’exposició: Introducció al ioga nidra, estudi i anàlisi dels diferents elements que
componen la pràctica de ioga nidra i la seva relació amb tècniques hipnòtiques.
Pràctica de ioga nidra pels participants del grup.
COL·LABORACIONS I ALTRES ACTIVITATS
Presentació del nostre grup de treball dins les XXV Jornades de Psicologia,
celebrades a la Universitat de les Illes Balears i organitzades per l'Associació
de Representants de Psicologia (A.R.P.), amb el taller: "Utilitat de la hipnosi
en les intervencions psicològiques” , el 24 d’abril, a càrrec d’Adelina Sastre.
Curs d’Introducció a la Hipnosi. 12 hores. COPIB. A càrrec d’Adelina Sastre.
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PLA DE TREBALL PEL 2019
Temes a treballar (planificats al tancament d’aquesta memòria).
L’efecte placebo i relació amb la suggestió
Revisió conjunta de casos clínics
Altres per determinar
Curs: “Utilització de la simbologia i les metàfores dins la psicoteràpia i la hipnosi”,
que serà impartit per Adelina Sastre, a la seu del COPIB, els dies 4 i 5 d’octubre (12
hores).
PARTICIPANTS DEL GRUP DE TREBALL
Miriam Brunet, Maria Fullana, Christina Moreno, Jaime Larriba, Cristian Pons, M. del
Mar Prohens, Blanca Ramirez, Andreu Salleras, Adelina Sastre (coordinadora).
Maria Alfaro, Francina Cerdá i Ana Martí, causen baixa.

5.10. GRUP DE TREBALL: NEUROPSICOLOGIA
REUNIONS REALITZADES PEL GRUP:
Les realitzades al 2018 han estat dues: la
número d’ordre 10 realitzada el 28 de juny i la
número d’ordre 11 realitzada el 15 d’octubre.
També s’han mantingut contactes i reunions
més informals via correu electrònic i reunions
informals amb vocals del Grup.
COMPONENTS:
El grup està format pels membres
fundacionals vocals i a nivell de coordinador i
vicecoordinadora es manté igual estructura de govern:
COORDINADOR: Jaume Pomar.
VICECOORDINADORA: Pilar Andrés.
La resta de vocals continuen els mateixos.
Durant el 2018 hi ha hagut una baixa de membressia:
B-02411 Laura Pérez García, per trasllat del COPIB a un altre col·legi.
Durant el 2018, es varen proposar i aprovar la inclusió en el GT-NPS dels següents
psicòlegs col·legiats que havien manifestat un interès pel grup i que varen enviar el seu
CV en resposta a la nostra petició:
28
29
30
31
32
33

B-02499
B-02923
B-01431
B-02580
B-02909
B-02552

Llucia Bauzà Servera
Chyntia Noguera Carrión
Ana Mantecón Carrero
Marina Cano Rodríguez
Javier González Aloy
Alicia Ribas Marí
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La xifra, a 31 de desembre de 2018, de membres del GT-NPS era de 32 membres
inscrits actius.
Es deixa la porta oberta als col·legiats relacionats amb la neuropsicologia de la nostra
comunitat perquè formin part del nostre grup cara al 2019.
PLA DE FEINA 2018:
Es varen realitzar dues reunions formals al llarg de l’any (juny i octubre) del
grup amb una assistència d’uns 9 (i 20 absències justificades) membres en actiu
a la primera i de 15 (i 11 absències justificades) a la segona.
Es varen realitzar 2 sessions clíniques formatives de caràcter participatiu per
tots els membres i realitzades per membres del nostre grup:
28 de juny de 2018: realitzada per la companya na Belén Sáez Vicens
B02298, qui ens va parlar, com sempre de manera interactiva amb tots els
membres, del temps cognitiu lent, en concret: “¿QUÉ ES EL SLUGGISH
COGNITIVE TEMPO?’. El resum és el següent:
L’Sluggish Cognitive Tempo (SCT) o Tempo Cognitiu Lent (TCL) és una
dimensió psicològica originalment lligada al subtipus inatent de
Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH). No obstant això,
en l'última dècada s'ha afermat com una dimensió independent, de
manera que, encara que la seva mesura continua relacionant-se de
forma significativa amb les conductes pròpies de la inatenció del
TDAH, per si sola ha demostrat tenir una influència rellevant en molts
àmbits de l'activitat comportamental, social, acadèmica i emocional
del nin. En aquesta sessió clínica es presentaran alguns resultats que
contribueixen a l'avanç en l'avaluació i distinció clínica del TCL.
15 d’octubre de 2018: Sessió clínica a càrrec d’en Miguel Mejías-Pérez.
psicòleg (UIB) i investigador sènior en Nesplora Technology & Behaviour,
(programa VRMind) desenvolupant eines per l’avaluació neuropsicològica
mitjançant Realitat Virtual. Títol: ‘Evaluación Neuropsicológica y Realidad
Virtual (RV)’.
A través d'aquest taller es varen explicar els principals avantatges que
aporta la realitat virtual (RV) en l'avaluació i intervenció
neuropsicològica. Es va revisar l’eficàcia d'aquesta tecnologia en
diferents àmbits i es varen presentar exemples de l'aplicació de la
mateixa a l'avaluació de diferents àrees cognitives.
A més a més, al llarg d'aquest 2018 el nostre grup de treball va fer un
taller/seminari, obert a tots els col·legiats, com a part de les activitats formatives
anuals del COPIB:
“Rehabilitación neuropsicológica en niños y adultos”. Gran quantitat de
malalties del sistema nerviós tenen un impacte negatiu sobre el rendiment
cognitiu dels pacients. Això afecta a l'atenció, memòria, llenguatge i
comunicació, funcions executives, velocitat de processament, etc.
En
l'actualitat, la rehabilitació d'aquests mecanismes es considera imprescindible
dins d'un procés de rehabilitació global. Ponent: Marcos Ríos Lago
(neuropsicòleg clínic i docent universitari Hospital Beata María Ana / UNED),
durada 4 hores el 16/06/2018.
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Un dels temes que s’ha comentat a
les dues reunions és el procés
d’acreditació com a PSICÒLEG
EXPERT
EN
NEUROPSICOLOGIA
CLÍNICA. Sembla que els membres
neuropsicòlegs ja han realitzat el
tràmit, tenint en compte que el
termini per poder tramitar per la via
de
demostració
de
mèrits
professionals s’ha ampliat fins l’estiu
del 2019. A data d’avui ja hi ha
membres que han rebut comunicació oficial de la comissió del COP general i
han estat acreditats com a PSICÒLEG EXPERT EN NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA.
http://www.acreditaciones.cop.es/pdf/AcreditacionProfesionalExpertoNeurops
icologia2017.pdf
Es va atendre i donar informació 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
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 han estat 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.
Es va acordar que s'havien d'organitzar activitats de caire formatiu i social, tant
per els 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 temes relatius a les noves incorporacions de col·legiats al
nostre grup de treball.
Respecte de les gestions encaminades a l’aprovació per part de la Junta del
COPIB sobre la creació de la SECCIÓ DE NEUROPSICOLOGIA al COPIB, el degà
del COPIB indicà al nostre Coordinador que el misser del COPIB ja havia revisat
els Estatuts per poder redactar un Reglament de Seccions Professionals, i
posteriorment, el desembre, la Junta de Govern va aprovar-ho. Sembla que a
partir d’aquest punt es necessita el tràmit final de ratificació per part de
l’Assemblea General del COPIB -que probablement es reunirà pel març del
2019- i, si és ratificat, es podrà iniciar els tràmits per transformar-nos en Secció
de Neuropsicologia
PLA DE FEINA 2019:
Tenim planificada una propera reunió del grup fer-la dins del primer semestre i
una altre dins el segon semestre del 2019.
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
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única, que encara no compta amb una societat, i això bloqueja 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 desitja que de les gestions encaminades a la aprovació per part de la
Junta del COPIB sobre la creació de la SECCIÓ DE NEUROPSICOLOGIA al COPIB
finalitzin positivament, per tal de poder realitzar al llarg del 2019 el tràmit per
transformar-nos en Secció de Neuropsicologia del COPIB.
El nostre Grup va proposar a Junta del COPIB, i aquesta la va aprovar, per la
formació oficial del 2019 a Susanna Esteba Castillo perquè faci un curs Titulat ,”
NEUROPSICOLOGIA DE LA DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL: ESTAT ACTUAL DEL
TEMA” Dia: 1 de juny de 2019. Lloc: Palma. Horari: dissabte de 10:00 a 14:00h.
Durada: 4 hores.
El COPIB va proposar a Jaume Pomar que representés al COPIB a XXVI Jornades
de Psicologia de la UIB que es faran a la UIB el divendres 22 de març de 2019 de
les 16:00 a les 18:00. El taller a realitzar serà "INTRODUCCIÓ A LA
NEUROPSICOLOGIA INFANTO-JUVENIL DES D'UNA PERSPECTIVA CLÍNICA "

5.11. GRUP DE TREBALL: INTERVENCIONS ASSISTIDES
AMB ANIMALS
El Grup de Treball “Intervencions assistides amb animals” ha realitzat una única reunió,
el dia 21 de novembre del 2018, amb l'objectiu d'acabar de formar el grup
corresponent en el COPIB.
A partir d'aquest Grup de Treball el que es pretén és la transmissió d'informació
mitjançant xerrades, tallers, seminaris, etcètera, per als professionals interessats.

5.12. GRUP DE TREBALL D’INVESTIGACIÓ, PREVENCIÓ I
ASSISTÈNCIA A LA CONDUCTA SUÏCIDA
(GTIPACS)
REUNIONS:
Al llarg del 2018, 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.
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Programes de sensibilització, informació i educació per a la prevenció del suïcidi
dirigit a professionals de diversos àmbits per a la detecció, maneig inicial i
derivació adequada de persones amb risc suïcida.
Campanya informativa a través dels mitjans de comunicació.
Cooperació amb agents socials.
Intervenció en grups de risc. Detectar intents de suïcidi i portar un seguiment
multidisciplinari preventiu.
Intervenció directa en les crisis suïcides.
Atenció i suport a supervivents.
Creació de grups terapèutics i d'autoajuda.
Aquest any 2018 s’han creat diferents comissions per tal d’organitzar millor les
diferents tasques propostes:
Comissió de Prevenció, formada per Ángela Andújar, Patricia García i la
coordinadora, Adelina Sastre. Des d’aquesta Comissió s’ha duit a terme, per
segon any consecutiu, i amb finançament per part de la Fundació La Caixa, el
PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ EN LA PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI EN
COL·LECTIUS VULNERABLES, i s’ha presentat la memòria i resultats del
programa fet al 2017.
Comissió de Recerca, formada per a Patricia García, Toni Riera, Maria Francisca
Morell, Maria Fe i Adelina Sastre. Entre altres accions, es considera la
possibilitat de fer una recerca sobre els factors de risc de suïcidi dels cossos de
seguretat a nivell nacional. S’acorda que el grup buscarà bibliografia sobre
factors de risc per a elaborar un qüestionari, i també es farà recerca de notícies,
articles i investigacions sobre el suïcidi que es compartiran via drive o al grup de
wassap.
Comissió de Divulgació, formada per Javier Torres, Jennifer Prata, Verónica
Olivares i Adelina. Es proposa que aquesta comissió disposi dels articles
publicats per a poder analitzar-los i reescriure’ls en positiu. S’acorda demanar a
Paquita, responsable de comunicació, que seleccioni notícies relacionades amb
el suïcidi i les aporti al grup. Des d’aquesta comissió i amb la col·laboració del
tot el grup s’han duit a terme diferents activitats que es relacionen a la secció
de noticies de més avall, tals com taules rodones, cinefòrum, reunions amb
altres entitats i signatures de convenis de col·laboració.
La coordinadora és també membre del Grup de prevenció del suïcidi de l'Ibsalut, i del
Grup de Treball per a l'elaboració d'un Pla de Prevenció, Actuació i Maneig de la
Conducta Suïcida, de l'Observatori del Suïcidi d'Illes Balears, per la qual cosa s’ha
col·laborat activament amb aquets grups, entre d’altres, amb la impartició d’un taller
als mitjans de comunicació sobre com tractar el tema del suïcidi a les noticies i en
l’elaboració de protocols.
ACCIONS PREVISTES PER AL 2019:
Continuar amb els diferents projectes engegats i proposar-ne de nous.
Organitzar concurs de fotografia i carrera popular amb el lema “Connecta’t
amb la vida” per donar visibilitat al tema i llevar tabús.
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ACCIONS FORMATIVES PREVISTES PER AL 2019
TALLER: IDENTIFICACIÓ D’IDEACIÓ SUÏCIDA EN ELS ADOLESCENTS I
ESTRATÈGIES D'ACTUACIÓ
A través del taller es vol 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
En aquest curs s'exploraran les diferents etapes de la ideació suïcida i com
treballar amb ella. També s'abordaran 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 Alihaud (B-00600)
Patricia García Pazo (B-01352)
Maria Fe Jiménez (B-02241)
Verónica Olivares (PRE-00002)
Jennifer Prata (B-02434)
Mª Francisca Morell (PRE-00001)
Ángela Andújar Cádiz (B-01634)
Toni Riera López del Amo (B-01848)
Adelina Sastre Moya (B-01693) COORDINADORA
SECCIÓ DE NOTICIES 2018
El COPIB participa a les III Jornades Universitàries de Treball Social
Publicat el 6 de Març de 2018
El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes
Balears (COPIB) participa en les III Jornades
universitàries de Treball Social, que,
organitzades pel Comitè Estudiantil de
Treball Social, se celebraran els dies 14 i 15
de març en diferents espais del campus
universitari. L'objectiu de la trobada és
crear un espai d'aprenentatge que potenciï
la participació i l'aprenentatge entre iguals de tots els participants, a través de tallers,
taules rodones, cinefòrums i ponències.
En concret, la institució col·legial estarà representada en les jornades per Adelina
Sastre, psicòloga general sanitària, coordinadora del Grup de Treball de recerca,
Prevenció i Assistència de la Conducta Suïcida i membre del Grup d'Intervenció
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Psicològica en Emergències i Catàstrofes de les Illes Balears (GIPEC IB), tots dos
depenents del COPIB.
Sastre intervindrà en la sessió del dia 15 de març, per parlar sobre ‘Sensibilització en la
prevenció de la conducta suïcida en col·lectius vulnerables’, en una conferència
prevista a les 16.00 hores, a l'aula 12 de l'edifici Mateu Orfila.
Cal recordar que el COPIB va engegar a la fi de 2017, amb el suport de l'Obra Social “la
Caixa”, un programa de sensibilització per prevenir el suïcidi entre col·lectius
vulnerables de Mallorca, amb l'objectiu de fer visible un problema global de greu
impacte social abordant la prevenció de la conducta suïcida entre els grups de població
més fràgils i els professionals implicats en la detecció de situacions de risc.
La iniciativa que s'està duent a terme preveu 25 accions formatives en cinc localitats de
Mallorca (Palma, Inca, Manacor, Llucmajor i Calvià) i està orientada a prevenir la
conducta suïcida en estudiants, gent gran, col·lectiu LGTBI, dones i adolescents en
contacte amb la prostitució i víctimes de la tracta amb finalitats d'explotació sexual,
així com professionals en estreta relació amb els citats grups.
Més informació:
https://iiijornadesuniversitariestreballsocial.wordpress.com/programa/
El COPIB i l'Observatori del Suïcidi de Balears defineixen estratègies comunes de
col·laboració
Publicat el 18 de Abril de 2018
Representants de la Junta de Govern del
Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes
Balears (COPIB) s'han reunit amb els
responsables de l'Observatori del Suïcidi de
Balears, amb l'objectiu d'identificar/definir
estratègies comunes per establir les bases
d'una futura col·laboració en la lluita per
revertir els alts índexs de suïcidi en la
comunitat autònoma. Amb aquesta finalitat,
durant la trobada es va produir un intercanvi
fructífer d'informació sobre els programes i
línies d'actuació que ambdues entitats impulsen i/o preveuen desenvolupar, centrades
en l'abordatge de la conducta suïcida en àmbits com la recerca, la intervenció, la
prevenció i la formació.
A la reunió, celebrada en dates recents a la seu del COPIB, hi varen assistir en
representació de l'Observatori del Suïcidi, Oriol Lafau, coordinador del Pla Autonòmic
de Salut Mental, i Nicole Haber, psicòloga clínica responsable de coordinar
l'Observatori. En representació de la Junta de Govern del Collegi, hi varen participar el
degà, Javier Torres, i la vocal de Psicologia Clínica i de la Salut, Mariona Fuster.
Cal recordar que la Conselleria de Salut va engegar al desembre de 2017 l'Observatori
del Suïcidi en el marc del Pla Estratègic de Salut Mental de la comunitat autònoma,
com un nou sistema de vigilància epidemiològica pioner a Espanya per oferir dades
estructurades que ajudin a identificar a les persones en situació de risc així com a
planificar estratègies de prevenció, entre altres qüestions.
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Els representants del COPIB varen exposar a Oiriol Lafau i Nicole Haber les accions que
el collegi impulsa a tots els nivells per donar visibilitat a un problema de greu impacte
social i especialment per prevenir la conducta suïcida a Balears. A més del treball que
es desenvolupa en l'àmbit del Grup d'Intervenció Psicològica en Emergències i
Catàstrofes de les Illes, el COPIB compta amb un Grup específic de Recerca, prevenció i
assistència de la conducta suïcida, i promou des del passat mes de desembre, amb el
suport de l'Obra Social “la Caixa”, el Programa de sensibilització per prevenir la
conducta suïcida en collectius vulnerables de Mallorca com a estudiants, gent gran,
collectiu LGTBI, dones i adolescents en contacte amb la prostitució i víctimes de la
tracta amb finalitats d'explotació sexual, així com professionals en estreta relació amb
els citats grups.
Sobre aquest tema, el degà Javier Torres va remarcar que “és imperatiu treballar en la
prevenció perquè fins al moment no s'ha abordat de forma adequada a causa de la
falta de sensibilització sobre un problema complex i al tabú que l’envolta i impedeix
que se’n parli obertament”. Els responsables de l'Observatori s'han mostrat d'acord
amb aquest argument i es va tractar la possibilitat d'organitzar unes Jornades de
Sensibilització per lluitar contra l'estigma que envolta al suïcidi i la malaltia mental,
desmuntant mites i falses creences.
Així mateix, des del COPIB s'ha defensat la importància d'elaborar un document que
reuneixi tots els recursos dels quals disposa l'Administració i centres convinguts de la
comunitat per donar resposta als grups de risc, supervivents del suïcidi, famílies,
etcètera.
Aquest document, a més d'una eina informativa de
gran utilitat per a la ciutadania, serviria per
identificar les fortaleses i febleses del sistema,
permetent centrar els esforços allí on sigui més
necessari.
Els responsables de l'Observatori han exposat d'igual
manera les principals línies d'actuació que pretén
impulsar el nou servei. A més d'afavorir una major
coordinació entre les institucions implicades, ja han
començat a impartir formació específica dirigida a
diferents collectius professionals sobre la detecció i
maneig del risc de suïcidi en la població general i grups de risc. Altres mesures que
preveu impulsar l'òrgan que coordina la psicòloga Nicole Haber per tractar d’eradicar
el suïcidi són: la creació d'un equip d'ajuda per a centres escolars per donar suport
professional a iguals de nins i joves que hagin consumat el suïcidi i per donar pautes de
detecció dirigides a familiars, alumnes i docents; la limitació de l'accés a mitjans letals
evitant —a través dels mecanismes de control informatitzat de la dispensació de
receptes de psicofàrmacs— l'acumulació indeguda de medicaments per part de
pacients amb risc suïcida; el foment de l'adequat tractament (conforme amb les
directrius de l'OMS) de les notícies relacionades amb conductes suïcides i els suïcidis
per part dels mitjans de comunicació.
Després d'analitzar les diferents accions, ambdues parts s'han mostrat favorables a
estudiar un possible acord de collaboració per treballar a nivell de recerca, intervenció,
prevenció i formació de l'abordatge de la conducta suïcida.
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El COPIB acull un debat sobre el tractament del suïcidi en els mitjans de comunicació
Publicat el 18 de Abril de 2018
Conscients que 'És hora de parlar-ne', la seu del COPIB acull el proper dimecres 18
d'abril a partir de les 19:00 hores, una taula debat en la que periodistes i professionals
de la psiquiatria i de la psicologia donaran la seva opinió sobre un tema que genera
controvèrsia, 'El tractament del suïcidi en els mitjans de comunicació'.
En concret, l'acte promogut per l'Associació de Periodistes de Les Illes Balears (APIB)
amb la col·laboració del COPIB, Conselleria de Salut, CESAG i d'altres entitats,
comptarà amb la participació d'Ángeles Durán, presidenta de l'APIB, que moderarà el
debat; Lorenzo Marina, periodista de successos de Diario de Mallorca, Mariona Fuster,
vocal de Psicologia Clínica del COPIB, i Nicole Haber, psicòloga clínica i responsable de
l'Observatori del Suïcidi del Servei de Salut.
Tots ells respondran a qüestions que des de fa anys es plantegen normalment cada
vegada que es produeix un suïcidi i la notícia arriba a una redacció: ha d'informar-se
del suïcidi en els mitjans? Poden ajudar els mitjans a frenar els suïcidis? Informar sobre
el suïcidi provoca un efecte cridada? On són els límits?
És hora de parlar-ne
El Programa de sensibilització en la prevenció
del comportament suïcida del COPIB constata
la necessitat de formar més els professionals
que treballen amb grups de risc
Publicat el 2 de Maig de 2018
Els professionals que treballen amb col·lectius
en què el suïcidi té una major prevalença
(professors, sanitaris, treballadors i educadors
socials, etc.) necessiten més formació i informació per identificar els comportaments
associats a aquesta problemàtica que permetin activar mecanismes de prevenció.
Aquesta és una de les conclusions que es desprèn de la memòria d'activitat del
Programa de sensibilització en la prevenció del comportament suïcida en col·lectius
vulnerables de Mallorca, impulsat pel Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears
(COPIB) amb el suport de l'Obra Social "la Caixa". La iniciativa que s'ha desenvolupat
durant l'últim trimestre de 2017 també ha servit per constatar que el suïcidi continua
estant i generant grans tabús en la societat actual.
Coordinat pel Grup de Treball de Recerca, Prevenció i Assistència del Comportament
Suïcida (GTIPACS) del COPIB, el programa incloïa 25 accions de caràcter formatiu amb
l'objectiu de donar visibilitat a un problema de greu impacte social, així com oferir
eines als professionals implicats en la detecció de situacions de risc per la seva
vinculació amb grups de població més fràgils: estudiants, gent grans, col·lectiu LGTBI,
dones i adolescents en contacte amb la prostitució i víctimes del tràfic amb fins
d'explotació sexual.
Encara que tradicionalment les majors taxes de suïcidi s'han registrat entre els barons
d'edat avançada, el programa s'ha centrat en grups diana d'edats més joves ja que
taxes entre els joves han anat en augment en tot el món de manera alarmant. El
mateix succeeix entre els joves del col·lectiu LGTBI, amb xifres de suïcidi que han
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augmentat un 60% en els últims 45 anys, segons dades de l'Observatori Espanyol
contra l'LGBTfòbia.
En concret, les sessions s'han realitzat en tres àmbits: atenció social (36.8%), instituts
(44.6%) i residències (38%), formant el professorat dels instituts de secundària Antoni
Maura, Son Ferrer i Santa Ponça; professionals sanitaris, educadors socials i
treballadors socials d'entitats com la ONCE, de les Residències La Salle, Reina Sofia i
Sarquavitae de Capdepera, Fundació Sant Joan de Déu, Metges del Món i Associació
LGTBI entre d’altres col·lectius.
Les psicòlogues Adelina Sastre, coordinadora del programa i responsable del GTIPACS,
Ángela Andújar i Patricia González, integrants del citat grup, han estat les encarregades
de dirigir les sessions que, a més d'un programa teòric recolzat en material audiovisual,
incloïen casos pràctics amb l'objectiu d'aprofundir més en els models i pautes de
comportament sobre els quals es pot prestar una més gran atenció.
Els percentatges de satisfacció extrets de les 204 enquestes recollides entre els
assistents revelen que per a un 97% la informació rebuda en aquestes sessions ha estat
satisfactòria i els temes desenvolupats interessants, i un 96.5% opina que li serà
d'utilitat en la seva activitat personal.
Encara que la valoració del programa és molt positiva, des del GTIPACS incideixen en la
necessitat de donar continuïtat a aquest treball de prevenció i intervenció del
comportament suïcida d'una manera transversal per arribar a totes les capes i
col·lectius de la societat. En aquest sentit, des del grup de treball del COPIB destaquen
que després de conèixer l'existència de la iniciativa diversos grups s'han mostrat
interessats en rebre formació.
El COPIB defensa que la prevenció del suïcidi és una necessitat que fins el moment no
s'ha tractat d’una forma adequada degut principalment a la falta de sensibilització
sobre un problema complex i al tabú que l'envolta, impedint que se’n parli
obertament. És per això que les accions previstes en el marc d’aquest programa tenen
una doble finalitat: per una banda informar, sensibilitzar i educar sobre la prevenció de
la conducta suïcida en les persones que formen part de col·lectius vulnerables i als
professionals de diversos àmbits socials que treballen amb ells; i, per l’altra, entrenar a
aquests col·lectius professionals en la detecció, maneig inicial de persones amb risc
suïcida, així com en la derivació a serveis especialitzats.
S’adjunta memòria completa d’activitat del programa.
El COPIB i la “Asociación Unificada De
Guardias Civiles” aposten per sumar esforços
per a investigar i prevenir el comportament
suïcida a la Guàrdia Civil
Publicat el 9 de Maig de 2018
El degà del COPIB, Javier Torres, es va reunir el
passat dimecres 18 d'abril amb el secretari
general provincial de la “Asociación Unificada
de Guardias Civiles”, Zoilo Muñoz, per
analitzar diferents fórmules de col·laboració que permetin investigar i prevenir el
comportament suïcida en el cos de la Guàrdia Civil. A la trobada, que va tenir lloc a les
dependències del COPIB, també hi va assistir Antònia Ramis, vocal de Psicologia
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d'Emergències i coordinadora del Grup d'Intervenció Psicològica en Emergències i
Catàstrofes, GIPEC IB.
La taxa de suïcidi a la Guàrdia Civil -major que la d'altres cossos de seguretat i de la
població en general- és un tema que preocupa a nivell nacional i que ha fet que l'AUGC
hagi intervingut promovent una campanya institucional per abordar entre partits,
organitzacions i el conjunt de la societat el drama dels suïcidis a la Guàrdia Civil.
L'Associació també ha traslladat una petició formal al Ministeri d'Interior per
externalitzar el servei de suport psicològic que reben els professionals del cos i que fins
ara realitzen psicòlegs i psicòlogues que formen part de la institució.
A les Balears, el COPIB i AUGC aposten també per sumar esforços i establir una
col·laboració permanent que permeti promoure mesures per lluitar contra aquest greu
problema de salut pública que constitueix el suïcidi entre els professionals de la
Guàrdia Civil.
Amb aquest objectiu, durant la reunió es va tractar la possibilitat de signar un conveni
entre ambdues institucions per dur a terme, entre d'altres iniciatives, accions
divulgatives i de formació sobre el suïcidi a la Guàrdia Civil, que afavoreixin la visibilitat
de la problemàtica i una major conscienciació sobre la mateixa. Així mateix, ambdues
parts varen considerar la importància de realitzar un estudi/investigació específic que
pugui contribuir a un major coneixement del problema i servir de base per avançar en
la recerca d’altres mesures que puguin ajudar a prevenir i tractar la conducta suïcida a
la Guàrdia Civil.
Gran èxit de convocatòria de la taula de
debat sobre el tractament del suïcidi en els
mitjans de comunicació
Publicat el 9 de Maig de 2018
La sala d'actes del COPIB es va quedar petita
per acollir al nombrós públic que es va citar el
passat dimecres 18 d'abril per presenciar la
taula de debat sobre el Tractament del Suïcidi
en els Mitjans de Comunicació. La gran
afluència d'assistents a l'acte promogut per l'Associació de Periodistes de les Illes
Balears (APIB), amb la col·laboració del Col·legi, Conselleria de Salut, CESAG i d'altres
entitats, va servir per confirmar que el suïcidi preocupa als col·lectius professionals que
s'enfronten diàriament amb aquest greu problema de salut pública.
Sota el lema ‘És hora de parlar-ne’, la taula va reunir periodistes i professionals de la
psiquiatria i de la psicologia que varen expressar obertament la seva opinió sobre un
tema que genera controvèrsia 'El tractament del suïcidi en els mitjans de comunicació'.
Ángeles Durán, presidenta de l'APIB, va ser l'encarregada de moderar el debat, en el
què varen intervenir Lorenzo Marina, periodista de successos de Diario de Mallorca,
Mariona Fuster, vocal de Psicologia Clínica del COPIB, i Nicole Haber, psicòloga clínica i
responsable de l'Observatori del Suïcidi del Servei de Salut.
Tots ells varen respondre a qüestions que des de fa anys es plantegen normalment
cada vegada que es produeix un suïcidi i la notícia arriba a una redacció: Ha d'informarse del suïcidi en els mitjans? Poden ajudar els mitjans a frenar els suïcidis? Informar
sobre el suïcidi provoca un efecte crida? On són els límits?
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El COPIB es reuneix amb la senadora de Podem Illes Balears, Margalida Quetglas, per
abordar la problemàtica del suïcidi en l'adolescència
Publicat el 22 de Maig de 2018
El degà del COPIB, Javier Torres, es va reunir
el passat dilluns 23 d'abril amb la senadora
per les Balears del grup parlamentari
Podem, Margalida Quetglas, per abordar la
problemàtica del suïcidi en els grups de
població de joves i adolescents. A la
trobada, que va tenir lloc a la seu del
Col·legi, també va ser-hi present Adelina
Sastre, coordinadora del Grup de Treball de
Recerca, Prevenció i Assistència del
Comportament Suïcida.
Durant la reunió, Quetglas va traslladar als representants del COPIB la preocupació que
s'ha instal·lat a la Comissió de Drets de la Família, la Infància i l'Adolescència del Senat,
de la qual ella és membre, davant l'alarmant escalada de casos de suïcidi que s'estan
registrant a edats cada vegada més primerenques en tot el món i en particular a
Espanya. En aquest sentit, la senadora balear va valorar les diferents accions que el
Col·legi està promovent en els últims temps, no només per donar visibilitat i
sensibilitzar la ciutadania sobre el comportament suïcida, sinó especialment per actuar
en la prevenció treballant amb col·lectius vulnerables. Per aquest motiu, Quetglas va
expressar el seu desig d'elevar una proposta perquè el degà Javier Torres o un
representant del COPIB pugui realitzar una compareixença davant la citada comissió
del Senat i explicar les accions que s’estan duguent a terme des del Col·legi en matèria
de prevenció, i donar veu a polítiques que puguin impulsar-se per combatre aquest
greu problema de salut pública.
Javier Torres va considerar que la idea d'introduir el debat sobre el comportament
suïcida en la població jove i adolescent a la Comissió del Senat és positiva, i es va
mostrar particularment d'acord amb Quetglas sobre la importància d'abordar el tema
des de la prevenció, una cosa molt necessària que no s'ha fet fins el moment de forma
adequada a causa de la falta de sensibilització que existeix sobre un tema encara tabú.
Per aquest motiu, el degà va oferir la col·laboració del COPIB a la senadora en aquelles
accions que es puguin prendre per millorar aquesta situació: informant, sensibilitzant i
educant sobre la prevenció del comportament suïcida a les persones de col·lectius
vulnerables, com són els joves i adolescents, i als professionals dels diversos àmbits
socials que treballen i estan en contacte amb ells per entrenar-los en la detecció,
gestió inicial de persones amb risc suïcida, així com en la derivació a serveis
especialitzats.
Cal recordar que segons l'Organització
Mundial de la Salut (OMS), el suïcidi és
una de les tres primeres causes de
defunció entre les persones de 15 a 44
anys en alguns països i la segona causa en el grup de 10 a 24 anys. Aquestes xifres no
inclouen les temptatives de suïcidi, que són fins a 20 vegades més freqüents que els
casos de suïcidi consumat.
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El COPIB signa un conveni de col·laboració amb l'Associació Unificada de Guàrdies
Civils (AUGC)
Publicat el 19 de Juny de 2018
El degà del COPIB, Javier Torres, i el secretari general de l'Associació Unificada de
Guàrdies Civils (AUGC), Alberto Luis Moya Acedo, varen signar el dijous 24 de maig un
conveni de col·laboració amb l'objectiu de promoure conjuntament activitats
divulgatives i tècniques, així com l'intercanvi d'informació i estudis, centrats
específicament en la prevenció i l'abordatge de la conducta suïcida entre els
professionals de la Benemèrita.
La signatura del conveni, que té vigència d'un any amb possibilitat de pròrroga, recull
el compromís d'ambdues institucions per dur a terme, entre d’altres iniciatives,
accions divulgatives i tècniques en l'àmbit de la Psicologia (cinefòrum, taules rodones,
conferències, seminaris, tallers, etcètera), que afavoreixin la visibilitat de la
problemàtica del suïcidi en la Guàrdia Civil i una major conscienciació sobre la mateixa.
El document també preveu la realització de projectes i estudis de recerca específics,
que permetin contribuir a un major coneixement del problema i servir de base per
avançar en la recerca d'altres mesures que puguin ajudar a prevenir i atallar la
conducta suïcida en la Guàrdia Civil.
Una comissió mixta de seguiment, formada per un membre de la Junta de Govern del
COIB i un representant de l’AUGC, vetllarà pel compliment i desenvolupament de les
accions previstes.
L'acord arriba després de la reunió celebrada el passat mes d'abril entre membres de
la Junta de govern del Col·legi i el secretari general provincial de la AUGC, Zoilo Muñoz,
per analitzar fórmules de col·laboració que permetin investigar i prevenir la conducta
suïcida en el cos de la Guàrdia Civil, amb una taxa de suïcidi major que la d'altres
cossos de seguretat i de la població en general.
Aquest conveni mostra el compromís d'ambdues entitats de sumar esforços i establir
una col·laboració permanent que permeti promoure mesures per lluitar contra aquest
greu problema de salut pública que constitueix el suïcidi entre els professionals de la
Guàrdia Civil.
El COPIB participa en l'elaboració
d'un codi ètic sobre el tractament
mediàtic del suïcidi
Publicat el 4 de Juliol de 2018
El COPIB ha participat en l'elaboració
del Codi Ètic sobre el Tractament
Mediàtic del Suïcidi, promogut per
l’Associació de Periodistes de les Illes
Balears (APIB). El document, que es va
donar a conèixer el dijous 21 de juny, ha comptat també per a la seva redacció amb la
collaboració del Telèfon de l'Esperança i del Centre d'Ensenyament Superior Alberta
Giménez (CESAG). L'objectiu d'aquest projecte, que situa a Balears en una posició
pionera en aquest tema, és contribuir a palliar el que els experts consideren ja una
‘epidèmia’, donats els índexs de suïcidi al país i en la comunitat autònoma.
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El Codi Ètic sobre el Tractament del Suïcidi
és el resultat del debat sobre aquest tema,
celebrat a la seu del COPIB el passat 18
d'abril i de posteriors sessions de treball,
en les quals hi han participat professionals
de la Psicologia, de la Psiquiatria i de
l'àmbit periodístic i acadèmic. D'aquesta
forma, el document tracta de cercar un
equilibri entre les recomanacions sobre el
tractament del suïcidi de l'OMS i d'altres
publicacions específiques i les necessitats
informatives dels periodistes. L'aportació de les entitats collaboradores es tradueix en
un codi ètic pràctic i obert, amb la inclusió inicial de 25 normes bàsiques d'estil per al
tractament mediàtic del suïcidi. Un manual útil per a la consulta dels periodistes que
exerceixen en els mitjans de comunicació, davant la cridada dels experts sobre la
necessitat d'informar dels suïcidis.
La seu del CESAG va acollir l'acte de presentació del document, que va comptar amb la
participació de Mariona Fuster, vocal de Psicologia Clínica i membre de la Junta de
Govern del COPIB; Ángeles Durán, periodista, presidenta de l'Associació de Periodistes
de les Illes Balears (APIB) i professora del Centre d'Ensenyament Alberta Giménez;
Lorenzo Marina, periodista de successos de Diario de Mallorca, i Alicia González,
psiquiatra voluntària del Telèfon de l'Esperança.
Durant la presentació, Mariona Fuster va assegurar que “els mitjans de comunicació
són agents clau en el procés de prevenció del suïcidi i també en el procés de
desestigmatització de la salut mental”. Fuster va expressar el desig dels professionals
de la Psicologia que aquest document sigui “un codi viu que permeti fer a poc a poc un
tractament més sensible i més especialitzat en els mitjans de comunicació de la
conducta suïcida per ajudar en la prevenció de la mateixa”, va indicar.
La psicòloga clínica va destacar que si bé és important que s'engeguin moviments com
els promoguts per l’APIB i estar ben disposar d'un codi ètic, també és necessari que els
periodistes facin un pas més i comencin a elaborar les notícies relacionades amb la
conducta suïcida des d'una nova perspectiva no tan sensacionalista, sinó des d'un
abordatge sensible i amb una visió de prevenció molt més social. En aquest sentit,
Mariona Fuster els va animar a acudir al taller que ha organitzat l'Observatori del
Suïcidi, amb la collaboració del COPIB, per obtenir recursos i coneixements que els
permetin explorar en noves formes d'abordar les seves informacions.
Per la seva banda, els periodistes varen expressar la preocupació que es genera en les
redaccions en informar sobre un succés relacionat amb un suïcidi per evitar un “efecte
cridada” i confien que aquest codi ètic pugui resoldre dubtes i afavorir una correcta
cobertura de la notícia.
Al costat d'aquests professionals, també han participat en l'elaboració del document:
Antonio Sánchez Grau, periodista, vicepresident primer de l'Associació de Periodistes
de les Illes Balears; Manuel Aguilera, periodista, vicepresident segon de l'Associació de
Periodistes de les Illes Balears i professor del CESAG; Àlex Cortès, periodista, secretari
de l’APIB; Javier Torres, psicòleg forense i degà del COPIB; Lino Salas, responsable de
Comunicació del Telèfon de l'Esperança.
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Cal recordar que les xifres relacionades amb la conducta suïcida són alarmants: 92
persones es varen llevar la vida en Balears en 2016. Més o menys una mitjana de dos
suïcidis a la setmana i entre 15 i 20 temptatives cada dia. El Telèfon de l'Esperança va
registrar, a nivell nacional, més de 93.600 trucades, de les quals unes 13.000 tenien
relació directa amb el suïcidi, segons dades de l'ONG. L'Organització Mundial de la
Salut (OMS) demana que es doni visibilitat pública i social al suïcidi, i experts reclamen
la collaboració dels mitjans de comunicació per deixar de considerar el suïcidi un tabú i
contribuir amb la seva informació a la prevenció. No obstant això, el consell tradicional
havia estat no informar en els mitjans per evitar l'efecte cridada, i així es va recollir en
els codis ètics de la professió periodística i en els llibres d'estil.
Per descarregar el codi ètic sobre el tractament mediàtic del suïcidi, clicau aquí.
L'Obra Social “La Caixa” reedita el seu
suport al programa de sensibilització del
COPIB per prevenir la conducta suïcida en
col·lectius vulnerables de Mallorca
Publicat el 4 de Setembre de 2018
L'Obra social “la Caixa” i el Col·legi Oficial
de Psicologia de les Illes Balears (COPIB)
reediten la seva col·laboració per donar
continuïtat al Programa de Sensibilització
de la Conducta Suïcida en col·lectius vulnerables de Mallorca. La iniciativa, de caràcter
formatiu, té l'objectiu de fer visible un problema de greu impacte social abordant
sense tabús la prevenció de la conducta suïcida entre els grups de població més fràgils i
oferint als professionals implicats en la detecció de situacions de risc eines que els
permetin millorar l'atenció.
L'èxit de la iniciativa engegada a la fi de 2017 ha fet que l'Obra Social “la Caixa” i el
COPIB hagin decidit donar continuïtat al programa. L'acord entre les dues entitats s'ha
formalitzat mitjançant la signatura d'un nou conveni, rubricat per Marc Ponsetí,
responsable de l'Obra Social “la Caixa” a Balears, i Javier Torres, degà del COPIB.
La seu de l'Associació Gira-Sol va acollir el passat 19 de juliol la primera de les 25
accions formatives programades en diferents localitats de Mallorca. Professionals i
usuaris de l'entitat sense ànim de lucre, que treballa amb persones que pateixen
trastorns mentals, varen rebre formació específica de la mà de les psicòlogues Adelina
Sastre, coordinadora del programa i
responsable del Grup de Treball de recerca,
Prevenció i Assistència de la conducta
suïcida (GTIPACS) del COPIB, Ángela Andújar
i Patricia González, integrants del citat grup.
A més d'un programa teòric, les sessions es
recolzen en material audiovisual i inclouen
casos pràctics per aprofundir més en els
models i pautes de conducta sobre els quals
cal prestar major atenció.
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Els principals grups beneficiaris de la resta d'accions formatives previstes seran
estudiants, gent gran, col·lectiu LGTBI, dones i adolescents en contacte amb la
prostitució i víctimes de la tracta amb finalitats d'explotació sexual, així com
professionals en estreta relació amb els citats grups.
Encara que tradicionalment les majors taxes de suïcidi s'han registrat entre els homes
d'edat avançada, el programa s'ha centrat en grups diana d'edats més joves ja que les
taxes entre els joves han anat en augment a tot el món de manera alarmant. El mateix
ocorre entre els joves del col·lectiu LGTBI, amb xifres de suïcidi que han augmentat un
60% en els últims 45 anys, segons dades de l'Observatori Espanyol contra la LGBTfobia.
PRIMERES CONCLUSIONS DEL PROGRAMA
Cal destacar que les primeres accions desenvolupades en el marc del Programa de
Sensibilització en la Prevenció de la Conducta Suïcida del COPIB varen servir per
constatar que el suïcidi segueix sent un tema tabú en la societat i que els professionals
que treballen amb col·lectius en els quals el suïcidi té major prevalença (professors,
sanitaris, treballadors i educadors socials, etcètera) manquen de formació específica i
eines per identificar les conductes associades a aquesta problemàtica que els permetin
activar mecanismes de prevenció.
En concret, les sessions es varen realitzar en tres àmbits -atenció social (36,8%),
Instituts (44,6%) i residències (38%)-, formant al professorat dels Instituts de
Secundària Antoni Maura, Son Ferrer i Santa Ponça, professionals sanitaris, educadors
socials i treballadors socials d'entitats com l'ONCE, de les Residències La Salle, Reina
Sofia i Sarquavitae de Capdepera, Fundació Sant Joan de Déu, Metges del Món i
Associació LGTBI, entre altres col·lectius.
Els percentatges de satisfacció extrets de les 204 enquestes recollides entre els
assistents varen revelar que per un 97% la informació rebuda en aquestes sessions
havia estat satisfactòria i els temes desenvolupats interessants, i un 96,5% va opinar
que li seria d'utilitat en la seva activitat personal.
Obra Social “la Caixa” i COPIB coincideixen en la necessitat de donar continuïtat a
aquest treball de prevenció i intervenció de la conducta suïcida d'una manera
transversal per arribar a totes les capes i col·lectius de la societat. D'una banda,
informant, sensibilitzant i educant sobre la prevenció de la conducta suïcida a les
persones pertanyents a col·lectius vulnerables i als professionals dels diversos àmbits
socials que estan treballant amb ells. D'altra banda, entrenant a aquests col·lectius
professionals en la detecció, maneig inicial de persones amb risc suïcida, així com en la
derivació a serveis especialitzats.
“la Caixa" aposta cada any per renovar el seu compromís social donant suport a milers
de projectes solidaris que pretenen donar resposta a les necessitats emergents de la
nostra societat. La superació de la pobresa infantil,
el foment de l'ocupació entre col·lectius amb
dificultats, l'envelliment actiu i saludable de la gent
gran i l'atenció a persones amb malalties avançades
són algunes de les línies prioritàries de treball de
l'entitat.
Per la seva banda, el Col·legi Oficial de Psicologia de
les Illes Balears defensa des de fa temps la
necessitat de promoure actuacions de caràcter
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intersectorial que permetin treballar en la prevenció i en la detecció de possibles casos
de suïcidi en col·lectius vulnerables. “Només donant visibilitat al problema, parlant
obertament d'això, es podrà reduir el seu impacte i garantir la cobertura i la qualitat de
l'atenció als afectats”, destaca Javier Torres, degà del COPIB.
Gran repercussió mediàtica i èxit de
participació de la aula de debat
‘Suïcidi i adolescents LGTBI’
Publicat el 18 de Setembre de 2018
La projecció del curtmetratge ‘Moiré’
i la taula de debat posterior ‘Suïcidi i
adolescents LGTBI’ celebrades el
dilluns 10 de setembre, coincidint
amb el Dia Mundial de la prevenció
del suïcidi, varen aconseguir una
repercussió mediàtica notable i un gran èxit de participació.
L'agència de notícies Europa Press, que serveix informació a tots els mitjans, IB3 Ràdio
i Televisió (Informatius, magazines com ‘Multiplex’ i ‘5 Dies’), Cadena Ser, Diario de
Ibiza (tant en el seu format de paper, com en el digital) i diversos mitjans online, com
IBECONOMIA es varen fer ressò de l'activitat organitzada per la Junta de Govern,
contribuint a l'objectiu principal de la sessió: donar visibilitat i sensibilitzar a la
ciutadania sobre aquest greu problema de salut pública i de la importància de prevenir
els intents autolítics en collectius doblement vulnerables com és el cas dels
adolescents LGTBI.
L'acte es va encetar amb la projecció de ‘Moiré’ (2014). El curtmetratge, protagonitzat
per l'actriu Inma Cuesta i escrit i codirigit per Juancho Bañuelos i Estefanía Cortés, va
servir per evidenciar alguns dels factors que poden dur a un adolescent transsexual al
suïcidi, com són el tabú i la no acceptació dins d'una família tradicional com la
retratada en la pellícula.
Després del visionat, Adelina Sastre, coordinadora del Grup de Treball de recerca i
Prevenció de la Conducta Suïcida del COPIB, va moderar el debat professional, que va
comptar amb la participació de Fernando Rivera, psicòleg especialista en Psicologia
Clínica i Responsable de la Unitat d'Identitat de Gènere (IbSalut); Marga Gili,
catedràtica de Psicologia Social del Departament de Psicologia de la UIB i membre del
Grup de Recerca de Trastorns Mentals
d'Alta prevalença en Atenció Primària de
l'Institut Universitari de Recerca en
Ciències de la Salut (IUNICS), Marta
Escoda, directora de l'Institut per a la
Convivència i l'Èxit Escolar de la
Conselleria d’Educació del Govern
balear, i María Luisa Rosa, vocal de
l'Associació de Familiars de Menors
Transsexuals Chrysallis.
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El COPIB col·labora en l'elaboració del Pla de Prevenció, Actuació i Maneig de la
Conducta Suïcida de les Illes Balears
Publicat el 25 de Setembre de 2018
El COPIB, a través del Grup de Treball
de recerca, Prevenció i Assistència a la
Conducta Suïcida (GTIPACS), col·labora
amb l'Observatori de la Conducta
Suïcida del Govern balear en
l'elaboració del Pla de Prevenció,
Actuació i Maneig de la Conducta
Suïcida de les Illes Balears.
Després d'una primera reunió
celebrada el passat 4 de juny en els
Serveis Centrals de l’Ibsalut, està previst reprendre el treball a l'octubre. L'objectiu del
citat pla és impulsar mesures efectives dirigides a la prevenció, actuació i maneig de la
conducta suïcida a les quatre Illes.
Nicole Haber, responsable de l'Observatori del Suïcidi, lidera l'equip de treball, que
està també integrat per Oriol Lafau, coordinador autonòmic de Salut Mental de les Illes
Balears, membres del GTIPACS del COPIB, representants d'Atenció Primària, Unitat de
Salut Mental dels hospitals i del Servei d'Emergències 061.
Cal recordar que el passat mes de març, representants del COPIB varen mantenir una
trobada amb els responsables de l'Observatori del Suïcidi, amb l'objectiu d'identificar i
definir estratègies comunes per establir les bases d'una estreta col·laboració en la
lluita per revertir els alts índexs de suïcidi en la comunitat autònoma. D'aquesta
manera, s'ha iniciat aquest projecte, que afavoreix així mateix un intercanvi fructífer
d'informació sobre els programes i línies d'actuació que ambdues entitats impulsen i/o
preveuen desenvolupar, centrades en l'abordatge de la conducta suïcida en àmbits
com la recerca, la intervenció, la prevenció i la formació.
Reunió de seguiment entre el COPIB i l’Associació Unificada de Guàrdies Civils per
investigar i prevenir la conducta suïcida a la Benemèrita
Publicat el 23 de Octubre de 2018
El degà del COPIB, Javier Torres, es va reunir
dilluns passat 1 d'octubre amb el secretari
general provincial de l'Associació Unificada de
Guàrdies Civils (AUGC), Zoilo Muñoz, per
realitzar un seguiment del conveni signat entre ambdues institucions per collaborar en
la recerca i la prevenció de la conducta suïcida en el cos de la Guàrdia Civil. A la
trobada, que va tenir lloc A les dependències del COPIB, també hi va assistir Antònia
Ramis, vocal de Psicologia d'Emergències i coordinadora del Grup d'Intervenció
Psicològica en Emergències i Catàstrofes, GIPEC IB 112.
Entre altres temes, els responsables varen definir els continguts d'una taula rodona per
donar visibilitat a un assumpte tan sensible com és el suïcidi en els cossos de seguretat
i que comptaria amb la intervenció d'una personalitat de prestigi. Durant la reunió
també es varen analitzar altres formes de collaboració més estreta per oferir suport i
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atenció psicològica als guàrdies civils, així com altres iniciatives, accions divulgatives i
de formació sobre el suïcidi a la Benemèrita, per avançar en la cerca d'altres mesures
que puguin ajudar a prevenir i atallar la conducta suïcida en aquest collectiu.
Cal recordar, que la taxa de suïcidi en la Guàrdia Civil –major que la d'altres cossos de
seguretat i de la població en general- és un tema que preocupa a nivell nacional i que
ha fet que l’AUGC hagi pres cartes en l'assumpte promovent una campanya
institucional per abordar entre partits, organitzacions i el conjunt de la societat el
drama dels suïcidis en la Guàrdia Civil. L'Associació també ha traslladat una petició
formal al Ministeri d'Interior per externalitzar el servei de suport psicològic que reben
els professionals del cos i que fins ara realitzen psicòlegs i psicòlogues que formen part
de la institució.
A Balears, el COPIB i AUGC aposten també per sumar esforços i establir una
collaboració permanent que permeti promoure mesures per lluitar contra aquest greu
problema de salut pública que constitueix el suïcidi entre els professionals de la
Guàrdia Civil.
El COPIB assisteix a la presentació del Pla
de Salut Mental autonòmic
Publicat el 30 de Octubre de 2018
La vicedegana del COPIB, María José
Martínez Muleiro, va assistir el passat 22
d'octubre a la presentació del Pla de Salut
Mental autonòmic, al costat d'altres
representants dels més de 160
professionals, collectius i associacions
relacionats amb l'àmbit de la Salut a les Illes que han participat en l'elaboració del Pla
Estratègic de Salut Mental 2016-2022 amb l'objectiu d'aconseguir una atenció sanitària
més propera, personalitzada i de qualitat, que garanteixi als pacients i a les famílies el
suport que necessiten. La institució collegial és una de les entitats que ha presentat
aportacions al citat text, després que la
Conselleria de Salut sollicitàs la seva
collaboració.
La presidenta del Govern de les Illes
Balears,
Francina Armengol,
va
presentar els continguts del Pla que
beneficiarà a més de 185.000 persones
de les illes, en un acte que va comptar
també amb la presència de la consellera
de Salut, Patricia Gómez.
Durant la presentació es varen donar a conèixer dades importants, com ara que prop
de 185.000 persones han estat diagnosticades en l'arxipèlag d'algun tipus de trastorn
relacionat amb la salut mental, 5 mil d'elles amb trastorn de salut greu.
Armengol va destacar que el deure de les institucions “és garantir una atenció sanitària
de qualitat, universal i equitativa, i posar especial atenció en qüestions que afecten a
un major nombre de ciutadans i ciutadanes com és el cas de les malalties mentals a
Espanya, que afecten a una de cada quatre persones”. En aquest sentit, la presidenta
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va destacar també la importància de “conscienciar a la societat que les malalties
mentals són una malaltia com qualsevol altra i que poden afectar a qualsevol
persona”.
El Servei de Salut de les Illes Balears ha impulsat i consensuat el Pla Estratègic amb
l'objectiu de donar resposta a les necessitats expressades pels professionals i gestors
dels serveis sanitaris, associacions de pacients, familiars i per la ciutadania en general.
L'elaboració del document parteix de l'evidència científica i atén a la sensibilitat social
en relació a la humanització, la lluita contra l'estigma, l'atenció a les persones amb
malalties cròniques, la rehabilitació social i ocupacional i la integració total.
El text recull, entre d’altres, mesures concretes en matèria de prevenció, assistència i
rehabilitació. A l'àrea preventiva destaca l'Observatori del Suïcidi, el Programa de
autocura per evitar la síndrome d'esgotament professional en els professionals de la
salut mental o el programa ‘Temps de nins’, dirigit a menors els progenitors dels quals
pateixen un trastorn mental.
En el camp assistencial destaca la compleció de la xarxa d'equips de Seguiment
Assertiu Comunitari, que permeten una atenció proactiva, multidisciplinària, integral i
participativa a l'entorn del pacient, i l'obertura d'hospitals de dia de salut mental en
tots els sectors.
El Pla també considera l'atenció a menors i adolescents en un àrea assistencial
especialitzada diferenciada de l'atenció als adults. En aquesta àrea s'inclouen mesures
dirigides a millorar la detecció precoç de les patologies. En l'àmbit de la recuperació, el
document també proposa acostar la rehabilitació a l'entorn del pacient.
Gran participació en la taula de debat per donar veu als supervivents del suïcidi
Publicat el 27 de Novembre de 2018
Nombroses persones varen assistir el passat 20
de novembre a l'activitat organitzada pel Col·legi
Oficial de Psicologia de les Illes Balears per donar
visibilitat i sensibilitzar a la ciutadania sobre la
conducta suïcida i les seves conseqüències
donant veu als supervivents d'aquest greu
problema de salut pública.
L'acte va arrencar amb la projecció de ‘Volver a
vivir’ (2013), documental produït amb la col·laboració de DSAS (Després del Suïcidi,
Associació de Supervivents) en el qual la psicòloga canària Sara Bote, guionista i
directora, aprofundeix en la realitat de familiars i reunits de persones que s'han
suïcidat o ho han intentat.
Després del visionat, Adelina Sastre, coordinadora del Grup de Treball de recerca i
Prevenció de la Conducta Suïcida del COPIB, va moderar el debat professional, que va
comptar amb la participació de Maria Francisca Morell, psicòloga i presidenta de
l'Associació de Familiars i Amics de Supervivents de les Illes Balears (AFASIB); Ramón
José Mulet, supervivent per suïcidi; Maria Rosa Pizá, psicòloga clínica i responsable del
Pla Estratègic de Prevenció del Suïcidi de la Conselleria de Salut del Govern balear;
María Dolores Pujadas, psicòloga i membre del Grup d'Intervenció Psicològica en
Emergències i Catàstrofes del COPIB.
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El COPIB participa al ‘IV Congrés Internacional de Psicologia Clínica i de la Salut
Infanto-Juvenil'
Publicat el 27 de Novembre de 2018
El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes
Balears (COPIB) ha participat en el 4rt Congrés
Internacional de Psicologia Clínica i de la Salut
amb nins i adolescents, celebrat a l'Hotel Meliá
Palma Marina del 15 al 17 de novembre. La
vicedegana de la institució col·legial, María José
Martínez Muleiro, va intervenir en la
inauguració de l'esdeveniment promogut pel
grup de recerca Aitana de la Universitat Miguel Hernández i la UIB, que va comptar
també amb la participació activa del Grup de Treball de Recerca, Prevenció i
Assistència de la conducta suïcida (GTIPACS) del COPIB.
En concret, les psicòlogues Ángela Andújar i Patricia García, responsables del citat
grup, varen presentar un pòster centrat en la ‘Sensibilització de la conducta suïcida en
grups de risc, els adolescents’, al costat dels més de 500 treballs que s'han donat a
conèixer en el marc d'aquesta edició del congrés amb l'objectiu de difondre els
avanços més recents sobre el benestar psicològic infanto-juvenil, promoure l'intercanvi
d'experiències i potenciar xarxes de col·laboració entre investigadors i professionals
d'aquest camp.
Durant els tres dies en els quals es va
desenvolupar la trobada, el COPIB,
entitat col·laboradora del Congrés,
també va tenir visibilitat amb un
expositor que oferia informació sobre el
treball i els serveis del Col·legi.
El 4rt Congrés Internacional de
Psicologia Clínica i de la Salut amb nins i
adolescents ha reunit a experts de la
psicopatologia, avaluació i tractament psicològic infantil, a l'àrea clínica i de la salut,
com Thomas M. Achenbach (Universitat de Vermont, Estats Units d’Amèrica); John
Weisz (Universitat d'Harvard, EUA); Edmund Sonuga-Barke (Kings College de Londres,
Regne Unit); Shirley Reynolds (Universitat de Reading, Regne Unit); David Mataix-Cols
(Institut Karolinska, Suècia); Mateu Servera (Universitat de les Illes Balears); Miguel A.
Carrasco (UNED Espanya); Annabel Cebrià (Centre de Salut Mental Parc Taulí de
Sabadell); Remedios González (Universitat de València); i María Paz García-Vera
(Universitat Complutense).
El president del Consell General de la Psicologia (COP) d'Espanya, D. Francisco
Santolaya Ochando, va ser l'encarregat de clausurar la trobada, que va valorar com
molt important per a l'avanç científic, la millora de la praxi professional i un major
impacte social de la Psicologia a nivell nacional i internacional. L'acte va comptar
també amb les intervencions del president del Comitè Organitzador, José P. Espasa, i
del director del departament de Psicologia de la Universitat Miguel Hernández, Juan C.
Marzo.
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El COPIB organitza una taula de debat per analitzar l'abordatge de la conducta
suïcida en els cossos de seguretat
Publicat el 7 de desembre de 2018
El punt de partida per prevenir la conducta suïcida en els cossos de seguretat és parlar
del problema. Amb aquest objectiu, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears
(COPIB) va acollir dilluns passat, 29 de novembre, una taula de debat que reunia per
primera vegada a Palma a representants de la Policia Local de Palma, Policia Nacional i
Guàrdia Civil per analitzar al costat d'experts en la matèria l'abordatge de la conducta
suïcida en els cossos de seguretat i
donar visibilitat a una problemàtica
que lluny d'ocultar-se ha d'afrontar-se
i combatre amb polítiques preventives
que impliquin a tots els estaments
professionals.
El psicòleg Daniel J. López, autor del
llibre ¿Todo por la patria? Cultura,
clima laboral y conducta suicida en la
Guardia Civil, va ser l'encarregat
d'inaugurar el debat amb una
exposició en la qual l'investigador va destacar la importància d'implicar a tots els
estaments en la prevenció de la conducta suïcida. En aquest sentit, López va reivindicar
transparència per part de l'Administració a l'hora de publicar les dades estadístiques
“si volem generar un debat basat en l'evidència”; va demandar una comunicació
responsable als mitjans, fugint de sensacionalismes; va ressaltar la necessitat de
recerca i formació dels professionals de la salut com a mecanismes de prevenció
eficaços, i va assegurar que l'agenda política ha d'incloure l'abordatge de la conducta
suïcida.
Sebastià Lladó, psicòleg de la Policia Local de Palma, va
compartir amb els membres de la taula i amb el
nombrós públic assistent la seva experiència personal
com a tècnic del cos de la Policia local. Lladó va recordar
que no existeixen taxes relatives als cossos de seguretat
municipals i va remarcar que, en la seva opinió, el fet de
dur un arma no comporta un major risc de conducta
suïcida: “Si una persona vol llevar-se la vida ho farà amb
un arma o sense ella”, va afirmar. José Miguel Márquez,
psicòleg i oficial del Cos de la Policia Nacional, va
apuntar que un dels principals problemes que afavoreix
la conducta suïcida en el cos al qual representa és la
pressió que exerceix el mateix cos sobre l'individu “que
ha d'estar al 100%, ser gairebé com un superheroi, quan
la realitat és que som humans”. En opinió de Márquez,
“entre els agents existeix un temor, una vergonya a
reconèixer que està passant un mal moment, no necessàriament associat a una
malaltia mental, un simple fet quotidià com la mort d'un familiar, una ruptura
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sentimental… Això no es comparteix perquè t'assenyalen com un policia feble”, va
apuntar. Per això motiu, Márquez va assenyalar la importància de tenir un servei
psicològic o un equip d'intervenció psicosocial que doni suport als agents que ho
necessitin sense por de ser assenyalats. “Sembla que estam en el camí”, va indicar,
referint-se al protocol en el qual treballen Sindicats i la Direcció general de Policia per
prevenir la conducta autolítica en el cos.
Adelo Manuel Moya, capità cap de l'àrea clínica de la Guàrdia Civil, va agrair al COPIB
l'organització de la taula de debat ja que “el punt zero per prevenir el suïcidi és parlar
de suïcidi”. En opinió de Moya és necessari parlar des del punt de vista més objectiu i
científic que puguem i per això són importants les dades, que sempre arriben com
haurien de fer-ho, va reconèixer. El responsable de l'àrea clínica de la Guàrdia Civil va
destacar que “cada suïcidi és un drama pel qui mor i per a la família, perquè el dol no
és el mateix que si mor de mort natural o per
accident de trànsit. L'estigma és similar al que
provoca la malaltia mental i això fa que encara
s'oculti”. L’Associació Unificada de Guàrdies
Civils (AUGC) ha pres cartes en l'assumpte
promovent una campanya institucional en la
qual sol·licita abordar de manera integral
aquest greu problema de salut pública
L'associació també ha traslladat una petició
formal al Ministeri d'Interior per externalitzar
el servei de suport psicològic que reben els professionals del cos i que fins ara realitzen
psicòlegs i psicòlogues que formen part de la institució. “La externalització de
l'assistència psicològica és una mesura fonamental”, va destacar Moya.
Jennifer Prata, psicòloga del Projecte de prevenció de suïcidis i de promoció del
benestar psicològic en la Guàrdia Civil i la Policia Nacional Àngels de Blau i Verd; i José
de Miguel, psiquiatre de Son Espases, també varen intervenir en la taula que va
moderar el degà del COPIB, Javier Torres. Torres va recordar que “els tabús que
emboliquen a aquest problema de salut i l'hermetisme amb el qual es tracta aquest
tema fan que sigui una xacra enterrada i
silenciosa que augmenta cada dia. El
COPIB està bolcat des de fa dos anys en un
treball de recerca, formació, recerca i
organització d'activitats que contribueixin
a donar visibilitat a aquesta problemàtica
col·laborant amb totes les administracions
i institucions implicades”, va concloure.
Alguns exemples de col·laboracions en premsa, ràdio i televisió
https://ib3.org/un-mort-per-suicidi-a-les-illes-cada-quatredies?fbclid=IwAR2snXoZQ4XV6NT2Lfat8p77fGMDkJprBEJZuZBaQnr4xCCiP0wi6EtBkrk
https://cadenaser.com/emisora/2018/09/10/radio_mallorca/1536581418_977379.ht
ml?fbclid=IwAR19HwsVA4fZVjQ33KNiOl1ZNUhEl5Ebigpr6XICD4gDcUHz1QBRrKww1-w
https://mallorcaconfidencial.com/2018-04-13-copib-apuesta-la-formacionprofesionales-prevenir-la-conducta-suicida
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Algunes publicacions a Facebook relacionades:
Copib - Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears
12 de marzo de 2018
Estamos encantados de colaborar con Mario García, Ismael Santamaría y Luis Michael
Jarillo, alumnos de 2º Curso de Realización Audiovisual del IES Juníper Serra, que han
elegido el tema del suicidio para el documental que preparan como trabajo de curso.
Copib - Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears
15 de enero de 2018
La prevención de la conducta suicida, una prioridad para el COPIB
Las psicólogas Adelina Sastre, responsable del Grupo de Trabajo de Investigación,
Prevención y Asistencia de la Conducta Suicida del COPIB, Ángela Andújar y Patricia
González dedican horas de estudio y trabajo para avanzar en los objetivos que se ha
marcado el grupo y para preparar las sesiones del programa de sensibilización de la
conducta suicida en colectivos vulnerables de Mallorca (estudiantes, personas mayores,
colectivo LGTBI, mujeres y adolescentes en contacto con la prostitución y víctimas de la
trata con fines de explotación sexual).
La iniciativa que impulsa el Colegio con el apoyo de la Obra Social “la Caixa” pretende
dar visibilidad a un problema de grave impacto social y ofrece formación específica a
los profesionales implicados en la detección de situaciones de riesgo para prevenir la
conducta suicida entre los grupos de población más frágiles.

6.

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.
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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.
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.
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.
Médicos del Mundo
Protecmir. Protecció Base de Dades.
Rtv Notycias-Tic Alfa.
TEA Ediciones.

6.4. COL·LABORACIONS DEL COPIB AMB ACTIVITATS
FORMATIVES I PROJECTES D’INTERVENCIÓ
La Sonrisa Médica. Selecció de professionals del Pla de Formació Psicològica per
als Pallassos.
LII Assemblea General del CEP-PIE. Col·lectiu Estudiants de Psicologia.
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4th Internacional Congress of Clinical and Health Psuchology on Children.
XXV Jornades de Psicologia de l’Associació de Representants de Psicologia UIB.
Associació Internacional de Psicologia Aplicada al Futbol (AIPAF).

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
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.

6.6. FORMACIÓ
Durant el 2018 el COPIB ha organitzat entre cursos, tallers i sessions clíniques 43
activitats de les quals s’han hagut d’anular 16 d’elles essent 564 els assistents total.
Formació
organitzada Anul·lada
Mallorca
36
11
Eivissa/Formentera
6
4
Menorca
1
1
Total
43
16

NOM DE LA FORMACIÓ
CURS: EL DIBUIX COM A TÈCNICA DIAGNÒSTICA I
D'INTERVENCIÓ
CURS: LA COORDINACIÓ DE PARENTALITAT
CURS: CONFLICTIVITAT FAMILIAR I INTERFERÈNCIES
PARENTALS
TALLER: L'ABORDATGE TERAPÈUTICA DELS TRASTORNS
PSICOSOMÀTICS
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Formació
realitzada
25
2
0
27

EIVISSA

Assistents
546
18
0
564

MALLORCA

TOTAL

16

16

17

17

13

13

34

34
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CURS: DEPENDÈNCIA EMOCIONAL I RELACIONS TÒXIQUES

27

27

CURS: INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN ABUSOS SEXUALS
CURS: PRIMERS AUXILIS PSICOLÒGICS AMB COL·LECTIUS
VULNERABLES: INFÀNCIA, PERSONES MAJORS I DISCAPACITAT
CURS: FORMACIÓ DE COORDINACIÓ DE PARENTALITAT NIVELL
INTRODUCTORI
SESSIÓ CLÍNICA: PRESENTACIÓ I DEMOSTRACIÓ D'UNA
PLATAFORMA DE REALITAT VIRTUAL EN LA PRÀCTICA CLÍNICA
JORNADES EMERGÈNCIES.
TALLER 1: AUTOEFICÀCIA I COMPORTAMENT HUMÀ EN
EVACUACIONS
JORNADES EMERGÈNCIES.
TALLER 2: PRIMER IMPACTE EN L'EMERGÈNCIA
JORNADES EMERGÈNCIES.
TALLER 3: DESPRÉS DE L'EMERGÈNCIA QUÈ FEIM?
JORNADES EMERGÈNCIES.
TALLER 4: COMUNICACIÓ DE MALES NOTICIES
JORNADES EMERGÈNCIES.
TALLER 5: TÈCNIQUES DE DESMOBILITZACIÓ EMOCIONAL PER
A INTERVINENTS
CURS: PUNTS CLAUS PER PODER VIURE DE LA PSICOLOGIA DE
L'ESPORT

37

37

19

19

20

20

16

16

10

10

11

11

13

13

17

17

14

14

17

17

CURS: REHABILITACIÓ NEUROPSICOLÒGICA EN NINS I ADULTS
SESSIÓ CLÍNICA: CÀNCER DE MAMA: APODERAMENT I
ACOMPANYAMENT
CURS: INTRODUCCIÓ A LA HIPNOSI. APLICACIONS A L'ÀMBIT
CLÍNIC
CURS: EINES TERAPÈUTIQUES PER AL MANEIG DEL TRAUMA I
LA DISSOCIACIÓ

27

27

11

11

12

12

51

51

CURS: TRAUMA, REGULACIÓ EMOCIONAL I DISSOCIACIÓ

37

37

CURS: INTRODUCCIÓ AL COACHING
SESSIÓ CLÍNICA: ACTUACIÓ FORENSE EN EMERGÈNCIES:
AGRESSIONS SEXUALS, VIOLÈNCIA DE GÈNERE I ACCIDENTS DE
TRÀNSIT
CURS: AFERRAMENT EN EL NIN I EN L'ADULT:
PSICOEDUCACIÓ, VALORACIÓ I REPARACIÓ

9

SESSIÓ CLÍNICA: SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ I DOL
CURS: TÈCNIQUES DE TERÀPIA SISTÈMICA BREU CENTRADA
EN SOLUCIONS
SESSIÓ CLÍNICA: VIOLÈNCIA DE GÈNERE I PUNT DE TROBADA
FAMILIAR
SESSIÓ CLÍNICA: PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE
SENSIBILITZACIÓ EN LA PREVENCIÓ DE LA CONDUCTA SUÏCIDA
EN COL·LECTIUS VULNERABLES

9

Total general
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18

9

34

34

27

27
9

28

28

16

16

22

22

546

564
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7. REUNIONS AMB EL CONSEJO GENERAL DE LA
PSICOLOGIA D’ESPANYA
Al llarg de l’any 2018 s’han tingut un total de 5 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
30 de juny de 2018

15 de desembre de 2018

7.2. Dates reunions Junta de Govern
17 de febrer de 2018
21 d’abril de 2018
30 de juny de 2018

8.

13 d’octubre de 2018
15 de desembre de 2018

BORSA DE TREBALL

Durant l’any 2018 s’han publicat en total 22 ofertes de treball a
través de la web del COPIB, haguent 4.332 accesos a dita borsa de
treball.

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 informar-se sobre les diferents
sortides professionals o sobre aquells aspectes relacionats amb el desenvolupament
de la professió, i també per tal d’informar als/a 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.
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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/loga
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 2018 varen ser ateses un total de 217 demandes de 177 persones, 17 es varen fer
mitjançant entrevista personal, 56 telefònica i 114 per correu electrònic.
RELACIÓ DE PERSONES ATESES AL COPIB
Homes
Dones
Col·legiats/des
8
93
Estudiants
4
6
Llicenc-Graduats/ades
11
24
Altres COPS
1
3
Persones usuàries
10
17
TOTAL
34
143
RELACIÓ DE RESPOSTES A LES DEMANDES
Homes Dones Totals
Presencials
6
11
Telefòniques
10
46
Correus electrònics
19
95
Totals
35
152

Totals
101
10
35
4
27
177

17
56
114
187

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.
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De les persones ateses, el desglossament és el següent:

Mallorca
Menorca
Eivissa
Península
Estranger
Sense determinar
Totals

Homes Dones
23
100
1
15
4
13
1
4
0
0
3
11
34
143

Totals
123
16
17
5
0
14
177

De tots/es els/les professionals de la Psicologia atesos/es mitjançant entrevista
personal -17 en total- 11 han estat dones i 6 homes.
De tots/es els/les professionals de la Psicologia atesos/es mitjançant entrevista
telefònica -56 en total- 46 han estat dones i 10 homes.
De tots/es els/les professionals de la Psicologia atesos/es mitjançant correu electrònic
-114 en total- 95 han estat dones i 19 homes.
De les 177 persones ateses, 27 són usuaris/usuàries de serveis de psicologia, de les que
17 han estat dones i 10 homes. Aquestes consultes han estat relacionades amb la
pràctica i la deontologia professional. 35 peticions han arribat de llicenciats/des o
graduats/ades en Psicologia, de les que 24 han estat dones i 11 homes. 10 peticions
han estat d’estudiants de Psicologia, de les que 6 han estat dones i 4 homes i també
hem tengut 4 peticions de col·legiats/des d’altres col·legis professionals de psicologia, 3
dones i 1 home.
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
Informes Psicològics y Pericials
Programa Emergències/Menors
Formació oposicions
Torn de perits
Informació Jurídica/Legislació
Oposicions
Sortides professionals
Acreditacions Centres Sanitaris
Altres
Test-Material
Acreditacions Consell General COPS
Deontològica
Precol·legiació
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Homes
4
2
6
6
1
20
0
0
12
0
2
1
5
1
0
1
0

Dones
25
6
8
13
6
3
1
0
40
7
7
0
16
7
3
5
1

Total
29
8
14
19
7
23
1
0
52
7
9
1
21
8
3
6
1
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Grups de treball del COPIB
Informació fiscal/econòmica
Apertura centre
Recursos psicològics
Total

0
0
0
3
44

1
12
6
9
173

1
12
6
12
217

DADES COMPARATIVES DELS DARRERS EXERCICIS
Any

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018

Demandes

94

131

103

133

343

311

479

154

249

259

217

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.

10.1 PÀGINA WEB

A continuació posem algunes dades estadístiques significatives en relació a la pàgina
web del COPIB (www.copib.es)
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Tràfic web 2018
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Total

Visitants
distints
8,389
8,707
8,845
9,361
10,628
9,558
8,968
9,845
6,726
5,459
692
544
87,722

Núm.
Pàgines Sol·licituds
Tràfic
visites
11,932
111,759
312,904 69.46 GB
12,189
128,487
329,717 71.47 GB
12,211
128,857
323,771 73.73 GB
13,27
111,006
308,34 74.50 GB
15,35
135,35
407,03 77.56 GB
13,07
104,613
267,688 76.42 GB
12,252
105,609
268,841 94.99 GB
12,603
83,319
197,176 75.23 GB
9,987
115,291
281,467 72.47 GB
8,083
86,164
230,299 64.30 GB
833
10,799
29,98
6.89 GB
703
9,085
27,407 13.77 GB
122,483 1,130,339 2,984,620 770.79 GB

Descàrregues totals: 1575
Els 10 fitxers més descarregats
Envelliment "Manual para el cuidador de pacientes
con demencia"
Igualtat "Ojos que no quieren ver"
Intervenció Social. Roles y funciones del psicólogo
social
Clínica. Libro blanco de la psiquiatría del niño y del
adolescente
Envelliment. El psicólogo en el proceso de
envejecimiento
Envelliment. Envejecimiento activo
Envelliment. Malos tratos a personas mayores
Envelliment. Intervención del psicólogo con los
mayores
Envelliment. Mesa redonda Jornadas Envejecimiento
Activo
Adicciones. Adicciones.pdf
2,529 pàgines diferents
Visites per pàgina
pàgina arrel
cursos
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Sol·licituds

Tràfic

49,865 394.47 GB

Tamany
1.40 MB

27,414 100.94 GB 2.88 MB
21,624
2.76 GB 120.27 KB
7,507

50.85 GB

2.38 MB

6,436 694.97 MB 102.20 KB
6,035

1.56 GB 179.76 KB

5,778
4.67 GB 474.78 KB
4,116 324.78 MB 79.68 KB
3,771

13.74 GB

3.04 MB

3,189

4.88 GB

1.19 MB

Accessos
919.610
12.820
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àrea privada
Llistat de col·legiats
Cercador de col·legiats
Borsa de treball
Detalls col·legiat
Serveis al col·legiat
Notícies
contacte
IV Jornades Nacionals d'Intervenció en Emergències
Cercador general
Curs "Intervenció en infància exposada a la violència de gènere"
Tauler d'anuncis
Junta de Govern
altres
total

10.345
4.765
4.582
4.432
4.391
4.244
4.202
3.783
3.128
2.232
1.256
939
905
148.685
1.130.319

10.2 BUTLLETÍ

Pel que fa al butlletí informatiu s’han editat al llarg de tot l’any 2018 un total de 108
butlletins informatius.
S’han pujat en total 290 notícies a la web del COPIB mitjançant el butlletí.
S’han ofertat un total de 173 activitats formatives i/o divulgatives.

11. GABINET DE PREMSA
EL COPIB VA AUGMENTAR LA SEVA PRESÈNCIA EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
EN 2018 CONTRIBUINT A DIVULGAR LA PSICOLOGIA
En 2018, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) va augmentar de
manera significativa la seva presència en els mitjans de comunicació mantenint una
evolució positiva respecte a 2017 i contribuint amb això a divulgar la Psicologia i el
treball que realitza el col·lectiu professional de psicòlegs i psicòlogues de les Illes en
diferents àmbits que poden redundar en un benefici per a la ciutadania.
Per a aconseguir-ho, el gabinet de comunicació del Col·legi manté canals de
col·laboració directes amb els mitjans de comunicació escrits, audiovisuals i digitals de
les Illes atenent -sempre que és possible- les seves peticions específiques i fent-los
partícips (a través de notes informatives, comunicats de premsa i manifests) de tota la
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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 afavorir un major coneixement de la
Psicologia.
En concret, en l'exercici anterior el COPIB va emetre 215 notes informatives,
comunicats i manifests i va gestionar 175 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.
Així mateix, el Col·legi també ha mantingut comunicació externa amb les institucions
(Govern, Consells, ajuntaments i òrgans dependents) per a informar sobre qüestions
d'interès com l'obligatorietat de la col·legiació.
IMPACTE EN MITJANS
El conjunt de l'activitat informativa de l'any 2018 s'ha traduït, fins on s'ha pogut
comptabilitzar, en un total aproximat de 354 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 el
seguiment a l'alça dels mitjans digitals. Les demandes de mitjans de comunicació que
es dirigeixen al col·legi buscant l'opinió d'un professional per a completar i/o donar cos
a les seves informacions es consolida.
Premsa escrita i diaris digitals
Manifests institucionals*
Ràdio
Televisió
Gestió
reportatges/peticions
independents
Xarxes socials
Facebook + Twitter *
TOTAL IMPACTES COMPTABILITZATS
* Les xarxes socials també s'han fet eco de les informacions emeses pel COPIB. No es comptabilitzen.

171
14
107
39
23

354

COL·LABORACIONS REGULARS
El nombre de col·laboracions
regulars amb
mitjans de
comunicació es manté respecte a
l'any anterior. El COPIB continua
col·laborant 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 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, el
COPIB col·labora de manera estable amb la sèrie de documentals de la nova
temporada del programa d'IB3 TV ‘Crònica Negra Balear’.
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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, Igualtat i Gènere, Educativa, Addiccions i Social. Respecte als
temes més demandats, destaquen 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…).
Sense cap dubte, la notícia que ha tingut major repercussió mediàtica a les Illes durant
2018 i que va dur com a conseqüència la cerca de reaccions i d'opinió especialitzada
del professional de la Psicologia és la crisi de les
inundacions que varen devastar Sant Llorenç i
altres nuclis del Llevant de Mallorca. Cal remarcar
que el treball realitzat pels professionals que
integren el GIPEC IB 112 durant els 9 dies
d'emergència va tenir una àmplia repercussió
mediàtica a nivell local, nacional i internacional,
reconeixent d'aquesta manera l'important paper
del professional de la Psicologia en situacions de
crisi.
Els principals mitjans locals (Diario de Mallorca, Última Hora, Ara Balears, IB3 Ràdio i
Televisió, RNE, TVE, COPE, ONDA CERO, CANAL 4, diaris digitals…), mitjans nacionals (El
País, El Mundo, La Sexta, Cuatro…) i també internacionals com Clarín (Argentina),
varen recollir puntualment les impressions dels professionals desplaçats a la zona
mitjançant declaracions, entrevistes i reportatges que varen servir per a deixar
constància del gran treball realitzat pels membres del grup del COPIB durant tot els
dies en què es va mantenir activat l'operatiu d'emergències.
El COPIB no ha deixat d'opinar sobre qüestions que han tengut una gran repercussió
social, pronunciant-se per l'acte de ‘La Manada’; s'ha manifestat en defensa de la
igualtat de gènere, expressant el seu malestar per la instrumentalització publicitària de
la imatge i el cos femení i mostrant la seva condemna en els casos de violència
masclista que han sacsejat a les Illes aquest any; defensant la professió expressant el
seu malestar perquè les institucions amparen en edificis públics jornades de divulgació
de pseudoteràpies; defensant a col·lectius vulnerables afectats per la problemàtica
actual que embolica l'accés a l'habitatge; oferint la seva col·laboració per a garantir
una adequada atenció dels immigrants que varen arribar a Mallorca procedents del
buc Aquarius, i opinant sobre qüestions que han marcat l'agenda política en la
comunitat autònoma, com la creació de l'Observatori per a la Igualtat, la iniciativa
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d'Educació per a prevenir la violència en l'esport; oferint col·laboració en el
desenvolupament de la Llei de Memòria i Reconeixement democràtic; valorant
l'aposta del Govern per incorporar al professional de la psicologia en els punts de
trobada familiar, entre altres qüestions…
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 només 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.

12. 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 (article núm. 31, J i K dels
Estatuts).
Aquest servei es presta pel COPIB a través de
l'assessoria jurídica i abasta 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 o no relació
amb
l'activitat
professional, puguin afectar els col·legiats.
L'assessorament prestat pel COPIB també està encaminat als usuaris dels serveis
professionals prestats pels col·legiats, especialment referits a atendre la queixes o
reclamacions per insatisfacció dels serveis rebuts, facilitar informació sobre aspectes
de la professió i les diferents especialitats que la conformen i el seu àmbit
competencial (psicologia clínica, sanitària), així com sobre els requisits per a la
col·legiació i la seva obligatorietat en les administracions públiques i altres matèries
com altes col·legials, homologació de títols, equivalències professionals.
De forma permanent, l'assessoria jurídica dona suport en tots aquells aspectes jurídics
que se li encomanen pels diferents òrgans del col·legi, Comissió Deontològica, Junta
de Govern, Comissió de Recursos i el Departament d'administració i en general
qualsevol vocalia o departament que el necessiti.
ACTIVITAT DESPLEGADA DURANT L'ANY 2018
L'activitat desplegada s'ha desenvolupat mitjançant l'atenció directa als col·legiats
de forma telefònica, quan les qüestions suscitades s'han pogut resoldre d'aquesta
forma, o bé per escrit quan ha estat necessari, especialment per a atendre les
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sol·licituds
formulades a través del SERVEI D'ORIENTACIÓ I ATENCIÓ AL
PSICÒLEG/OGA.
De l'activitat desplegada durant l'any 2018 a col·legiats, consten comptabilitzades un
total de 60 cridades telefòniques, algunes d'elles completades amb assistència
presencial en el meu despatx professional quan ha calgut i 14 correus electrònics de
col·legiats sol·licitant informació que han estat resposts pel mateix mitjà o
telefònicament. Consten realitzats 18 informes escrits la majoria d'ells corresponent
al SOAP.
Quant a l'assessorament dels diferents òrgans del col·legi, s'ha rebut un nombre de
159 comunicacions del COPIB (correus electrònics) dels quals la majoria han
requerit respostes i s'ha assistit a les reunions que a aquest efecte han convocat
els seus responsables.
L'assessorament als diferents òrgans del col·legi també s'ha canalitzat directament
mitjançant l'assistència a les reunions que a aquest efecte convoquen els seus
responsables. En aquest aspecte s'ha assistit per a donar suport jurídic a totes les
reunions de la Comissió Deontològica celebrades durant l'any 2018 i a totes la
reunions de la Junta de Govern en les quals s'ha requerit assessorament jurídic i tot
això sense perjudici de l'assistència personal en la seu del COPIB en tots aquells
assumptes en què ha estat requerit.
Durant l'any 2018 no tenen constància que s'hagués iniciat cap procés judicial del qual
resulti demandat el COPIB.

13. MOVIMENTS COL·LEGIALS
13.1 PRECOL·LEGIACIÓ
El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) engegà en el mes de gener2018 una campanya de precol·legiació, dirigida a tot l'alumnat de la Facultat de
Psicologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB). L'objectiu de la iniciativa, que ja
han engegat col·legis professionals com el de Catalunya, és acostar la institució als
professionals del futur, perquè puguin familiaritzar-se amb els serveis i prestacions que
ofereix el col·legi i, principalment, com a fórmula per afavorir una consciència
col·lectiva sobre l'obligatorietat de la col·legiació per poder exercir.
En el marc d'aquesta campanya, el COPIB facilitarà a les persones interessades un
carnet personal de precol·legiat/da, que li permetrà accedir a pràcticament tots els
serveis que ofereix el col·legi i la possibilitat de beneficiar-se de descomptes en
formació: accés a zona web restringida, servei de préstec de llibres i revistes, butlletí
informatiu, servei d'orientació i assessorament, connexió al canal 'streaming'.
La Junta de govern ha establert una quota de precol·legiació reduïda de 15€ el
semestre.
El COPIB va realitzar una xerrada informativa per difondre la iniciativa entre els
estudiants de Psicologia. Així mateix, el col·legi ha inclòs material informatiu sobre la
campanya de precol·legiació a l'espai propi que disposa el col·legi en el vestíbul 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
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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 2018 s’han precol·legiat 3 estudiants de psicologia.

13.1 COL·LEGIACIÓ
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14. INFORMACIÓ ECONÒMICA
14.1. COMPTE DE PÈRDUES I GANÀNCIES
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14.2. PRESSUPOST EXERCICI 2019
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