
 

SANT CUGAT

Presentat el 5è Congrés de la Societat Catalano-balear
de psicologia

MUNICIPIS  29/04/2010 12:45

Sant Cugat acollirà el 5è congrés de la Societat Catalano-balear de psicologia que se celebrarà els
dies 7 i 8 de maig a Capio Hospital General de Catalunya i que s’ha presentat aquest dimecres a la
ciutat.

La presentació d’aquest congrés s’ha fet a l’Hospital General de
Catalunya i ha estat presidit per la tinenta d’alcalde de Serveis a la
Ciutadania, que ha indicat que “les polítiques socials que duem a
terme des de l’Ajuntament no són alienes al congrés de psicologia,
sinó que hi tenen contacte. Estarem atents al congrés per tal
d’aportar tot allò de bo que puguem a la nostra societat”

La tinenta d’alcalde de Serveis a la Ciutadania, Carmela Fortuny, ha
presidit aquest dimecres, a la sala auditori de Capio Hospital General
de Catalunya, la presentació del 5è Congrés de la Societat Catalano-
balear de Psicologia. A l’acte, també hi han participat el president del

comitè organitzador del Congrés, Josep Deví; la cap del Departament d’Àrees Bàsiques de la Universitat
Internacional de Catalunya, Maria Fernández Capó; i el director general de Capio Hospital General de Catalunya,
Xavier Mate.

En el transcurs de la presentació, Fortuny ha agraït a la Societat Catalano-balear “el fet de celebrar aquest congrés a
Sant Cugat i, a Capio Hospital General de Catalunya, el fet d’acollir-lo”. Així mateix, Fortuny també ha agraït a la
UIC la implicació en aquest projecte. Per la tinenta d’alcalde, “les polítiques socials que duem a terme des de
l’Ajuntament no són alienes al congrés de psicologia, sinó que hi tenen contacte. Estarem atents al congrés per tal
d’aportar tot allò de bo que puguem a la nostra societat”.

En un altre ordre de coses, Josep Deví ha remarcat que “volem arrelar-nos al territori, de manera que aquest cinquè
congrés doni a conèixer allò que fem a la Societat. Aquest congrés comptarà amb taules rodones sobre la salut
infanto-juvenil, anorèxia i bulímia, drogoaddiccions, psicologia de l’envelliment i el paper del psicòleg en les unitats
psiquiàtriques d’aguts, entre altres”. Així mateix, Deví ha dit que “volem demostrar que cal treballar de forma
interdisciplinar i que això és útil”.

Per la seva banda, Maria Fernández Capó ha subratllat que “des de la UIC, volem donar suport a iniciatives com
aquesta i volem animar els i les alumnes a venir al congrés, ja que això pot ajudar-los en el seu procés de formació i
d’aprenentatge del rigor metodològic”.

Així mateix, Xavier Mate ha posat èmfasi en el fet que "com a hospital ubicat a Sant Cugat, hem d’arrelar-nos al
territori. Hem de facilitar la divulgació mèdica. És per això que estem oberts a fer col•laboracions d’aquesta mena".
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