CONVOCATÒRIA A LA II EDICIÓ DELS
PREMIS ALS GRUPS DE TREBALL
La convocatòria, que reconeix l’excel·lent feina dels Grups de Treball, esdevé més
important que mai en uns moments històrics en què ens correspon rellançar la
professió, aturada pel confinament inherent a la lluita contra la pandèmia.

Benvolguts i benvolgudes col·legues,
Enguany, a la Festa del Patró de la Psicologia, totes i tots vam participar d’un
acte molt esperat per la nostra Junta de Govern i especialment per mi: la
cerimònia del lliurament dels nous Premis als Grups de Treball.
Aquests grups han estat des de bon principi el motor del Col·legi. De fet, les
mateixes seccions professionals comencen sempre sent grups de treball.
Representen o, millor dit, expressen el col·legiat organitzat al voltant d’un
projecte engrescador, com ara el desenvolupament d’un perfil, una eina o una
recerca professional.
Actualment, cada una de les 12 seccions professionals compta amb el seus grups
de treball propis, com branques d’un arbre que despleguen la potència de cada
secció. Hi ha grups enfocats a una tècnica, d’altres a una reivindicació
professional o a un àmbit laboral concret. N’hi ha de vinculats a entitats
associatives, de vegades generats pel mateix grup i de vegades com a expressió
interna d’un projecte associatiu exterior. També hi ha grups referits a una
patologia o a un àmbit de la salut, l’educació, l’esport, el trànsit, l’assistència
pública o privada, o a un àmbit social vulnerable i precaritzat. Més encara, hi ha
grups vinculats a temàtiques associades a conflictes, d’altres sobre el
creixement, grups que fan recerca, d’altres relacionats amb un postgrau o un
màster, d’altres adreçats a un projecte editorial, i així fins a constituir un mosaic
representatiu de la riquesa i diversitat de la nostra ciència.
Podem dir que tota etapa del cicle vital o cultural de l’ésser humà troba
expressió i cura en algun dels grups de treball que existeixen al Col·legi. I tots

apunten a l’ocupabilitat laboral, a més de fer realitat els més grans dels objectius
institucionals: crear més feina per a tots els nostres perfils professionals, i
incrementar la qualitat de les nostres intervencions en tots els àmbits.
Ara bé, sóc conscient que tanta aspiració no sempre ha trobat el reconeixement
i la recompensa que li correspon per part de la institució. Per això, amb aquesta
segona convocatòria als Premis als Grups de Treball i les que vindran, volem,
com a Junta de Govern, seguir reconeixent i recompensant els importants
esforços d’aquests grups. I molt especialment en aquests delicats moments en
què cal enfortir i rellançar la professió.
Per tot, convidem a tots els grups a participar en aquesta contesa, amb el desig
que en aquesta segona edició la participació sigui molt més àmplia, i amb la
certesa que el nivell dels treballs presentats continuï posant en dificultats el
jurat, donada l’excel·lència mostrada fins al moment.
De part de la Junta de Govern, la nostra més sincera enhorabona als premiats i
premiades en la primera edició, i tot el nostre agraïment als col·legiats i
col·legiades que conformeu els -ara més que mai- imprescindibles Grups de
Treball.
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