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El 5è congrés de la Societat Catalano-Balear de
Psicologia demostra que pot convertir-se en un
referent

Els esports

El més llegit

El més comentat

Tennis taula:

SOCIETAT

Pahisa, tercer al Campionat de Catalunya adaptat

E

l 5è Congrés de la Societat Catalano-Balear de
Psicologia, celebrat aquest divendres i dissabte al
Capio Hospital General (HGC), posa les bases per

convertir la trobada d'experts en un referent en l'àmbit de la
Mediterrània. Uns 150 professionals han participat d'aquesta

El palista santcugatenc Joan Pahisa finalitza tercer
amb el seu equip, el Sant Quirze, al Campionat de
Catalunya per equips de tennis taula adaptat.
Pahisa i Millera realitzen un bon campionat i
assoleixen l'objectiu, arribar a les semifinals.
[Més notícies]

edició, que ha clos subratllant els beneficis d'incloure la
figura del psicòleg en un equip multidisciplinar per tractar
Moment de la inauguració del
congrés

els malalts amb transtorns neurològics.
Durant dos dies, Sant Cugat s'ha convertit en la capital catalana de
la psicologia per discutir entorn la salut mental. Els transtorns

neurològics afecten entre un 20 i un 30% de la població catalana al llarg de la seva vida. Els

Hemeroteca i cercador

Les notícies, al teu correu

professionals han aportat els seus coneixements sobre l'anorèxia, la bulímia, la visió neurològica de
les toxicomanies, la degradació psicològica en l'envelliment i el futur del paper de la psicologia.
Després de la posada en comú, el congrés ha clos apostant pel tractament a través d'equips
multidisciplinars que incloguin psicòlegs clínics.
El president del comitè organitzador de la trobada, el santcugatenc Josep Deví, explica quins són els
avantatges d'aquest tipus d'equips.

JOSEP DEVÍ
La trobada ha gaudit d'una àmplia

Les avaluacions i tractaments demostren

participació de professionals i ha

que són eficaços des del punt de vista

destacat per la qualitat de les

terapèutic i econòmic.

aportacions, segons han subratllat
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Dansa

Línia Directa amb

els organitzadors. És per això que el

Escolta-ho

comitè organitzador vol convertir el
congrés en un referent dels Països

Catalans.
Josep Deví explica els reptes de futur d'aquest congrés.

JOSEP DEVÍ

Esade

El congrés ha finalitzat amb el
reconeixement de la trajectòria

Volem que sigui el congrés de referència de

professional de la doctora i

les terres de parla catalana. Esperem que

catedràtica en psicologia per la UAB

Canals (diari electrònic) |

Actualitat | Esports | YouTube

en un futur es consolidi, amb treballs de

Rosa Maria Raich amb el 6è Premi
Ramon Vallès i Sopena. La

més qualitat i més assistents.

guardonada ha agraït la distinció

Escolta-ho

amb una conferència magistral que
ha tractat la imatge corporal en els transtorns alimentaris i la influència de la publicitat en aquest
tipus de malalties.
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L'AGENDA DEL DIA
17:00h Roda de premsa: 10a
Nit de l'Art
19:30h Tertúlia: El camí cap a
la modernitat poètica:

El Terra Dolça celebra el seu

Verdaguer, Maragall, Papasseit,

5è aniversari amb un maig

Ferrater

farcit d'activitats

19:30h Llibres: Presentació

La 2a jornada del Pla

d''Animals i plantes' i 'França

Educatiu d'Entorn consolida

1939'

el projecte per extendre'l a
tota la ciutat
Disfrutalia, una empresa
d'oci amb seu a la ciutat,

20:00h Conferència: 'Neutrins
d'origen còsmic'
20:00h Consell de districte la
Floresta
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