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Les notícies de la setmana
Ja ho tenim tot a punt per Sant Jordi. T'animes a
celebrar-ho amb nosaltres?
Volem acostar la psicologia a la ciutadania. Per això, el dia de
Sant Jordi ens trobareu al capdamunt de la Rambla de Tarragona.
Vine i t'obsequiarem amb un punt de llibre. Bona Diada!

La nostra companya, Gentzane Carbajo, parla de la
primavera i de les possibles afectacions a la Salut
Mental a Onda Cero
El 5 d'abril, Gentzane Carbajo, membre de la Junta Rectora de la
Delegació Territorial de Tarragona, va participar en l'espai dedicat
a la Salut Mental del programa de ràdio La Ciutat, d'Onda Cero.
Carbajo va parlar sobre com la primavera pot incrementar les
consultes per ansietat.

Ana Gutiérrez va reflexionar a la ràdio sobre la
importància de l'actitud i dels pensaments per
atraure la sort
Ana Gutiérrez, membre de la Junta Rectora de la Delegació
Territorial de Tarragona, va parlar al Programa Carrer Major sobre
quins factors psicològics predisposen a tenir més sort.

La Delegació Territorial de Tarragona organitza el 6
de maig la IV Jornada: “Psicologia de l'esport, el valor
de la salut”
La jornada es farà de forma híbrida: de 9 a 14 h a la Cambra de
Comerç de Reus, o bé es podrà seguir en línia per Zoom.
L'objectiu és transmetre la importància de tenir en compte al
professional de la psicologia de l’esport en l’àmbit de la salut.

La nostra Delegació forma part del Consell Municipal
de Salut de Tarragona

Aquest òrgan té per objecte promoure, estimular i canalitzar la
participació de la ciutadania i de les seves associacions en la
gestió estratègica dels afers relatius en l’àmbit de la salut.

Formació Guia Jurídica contra les violències sexuals i
guia jove del consentiment
Des de la Conselleria de Feminismes i LGTBIQ+ s'han programat
dues formacions gratuïtes en línia per al 19 i el 26 d'abril, de 10 a
13 h, destinades a professionals que ja treballen en àmbits
d'atenció a violències masclistes. Prèvia inscripció en aquest
correu.

La Delegació Territorial de Tarragona del COPC
coorganitza les Jornades Pedagògiques Maria Àngels
Ollé
Tenen un caire pràctic i estan dirigides especialment als docents i
professionals de l’educació. Detectar conductes associades al
patiment personal és vital i, en aquests casos, l'acollida i
l'acompanyament esdevenen eines essencials per gestionar les
emocions assertivament.

Ens ajudes a fer créixer les nostres xarxes socials?
Entre totes i tots podem aconseguir donar visibilitat a la nostra
passió, la psicologia!
Segueix-nos als nostres perfils de Facebook i Instagram!

Activitats formatives
Junta Territorial de Tarragona
22/04/2022 | Taula Rodona: Les llengües i els seus subjectes. Posicions dels
psicoanalistes (FORMACIÓ HÍBRIDA)

06/05/2022 | IV Jornada: Psicologia de l'esport, el valor de la salut (FORMACIÓ
HÍBRIDA)

Secció de Neuropsicologia
28/04/2022 | Conferència Neuroday: TEA i deteriorament cognitiu (FORMACIÓ
ONLINE)

Secció de Psicologia Cínica, de la Salut i la Psicoteràpia

20/04/2022 | Taller: Abordatge de casos individuals i familiars de Trastorns
Mentals Greus, Trastorns Personalitat i TCA des de diferents contextos i Settings
(FORMACIÓ ONLINE)
21/04/2022 | Conferència: Dol a les escoles (FORMACIÓ ONLINE)
25/04/2022 | Taula Rodona: El dol a l’Atenció Primària (FORMAT HÍBRID)
26/04/2022 |Cicle dimarts Educativa: Taula rodona: Experiències i reflexions
l’entorn la Psicomotricitat terapèutica (FORMACIÓ ONLINE)
27/04/2022 | Curs: Bases científiques i posada en pràctica del Protocol Unificat
per al tractament transdiagnòstic dels trastorns emocionals (FORMACIÓ ONLINE)
28/04/2022 | Conferència: Ansietat per menjar: el tractament del trastorn
d’afartament des de la teràpia breu estratègica (FORMACIÓ HÍBRIDA)
29/04/2022 | Curs: Abordatge de les autolesions i la ideació suïcida en els
trastorns dissociatius. A càrrec de Dolores Mosquera (FORMACIÓ PRESENCIAL)
29/04/2022 | Conferència: Característiques específiques del dol perinatal en una
IVE per motius mèdics en funció de l’atenció sanitària rebuda. (FORMACIÓ
ONLINE)
04/05/2022 |Assemblea Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
(ONLINE)
04/05/2022 | Sessió clínica: Presentació d’un cas clínic de trastorn d’Ansietat i
Agorafòbia des d’una orientació sistèmica i EMDR (FORMACIÓ HÍBRIDA)
05/05/2022 | Cicle de taules rodones de dolor crònic: Pandèmia i virtualitat:
noves propostes de tractament (FORMACIÓ ONLINE)

Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats
22/04/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb
perspectiva de gènere (22-04-2022) (FORMACIÓ ONLINE)
02/05/2022 | Conferència: La gestió de la incertesa (FORMACIÓ ONLINE)

Secció de Psicologia Educativa
26/04/2022|Cicle dimarts Educativa: Taula rodona: Experiències i reflexions

l’entorn la Psicomotricitat terapèutica (FORMACIÓ ONLINE)
28/04/2022|Espai

de debat i Taula rodona: Diàleg/conversa sobre

l'acompanyament de la diversitat sexual i de gènere durant l'adolescència
(FORMACIÓ ONLINE)

10/05/2022|Taller d'avaluació diagnòstica: Casos pràctics (FORMACIÓ

ONLINE)
Secció de Psicologia de l'Emergències
28/04/2022|Taller: Comunicació de males notícies. L’atenció psicològica

posterior (FORMACIÓ PRESENCIAL)
Secció de Psicologia de l'Intervenció Social
28/04/2022|Curs: El Joc Terapèutic (FORMACIÓ HÍBRIDA)

Secció de Neuropsicologia
28/04/2022|Conferència

Neuroday:

TEA

i

deteriorament

cognitiu

(FORMACIÓ ONLINE)
Junta de Govern i Juntes Territorials
29/04/2022 | CINEFÒRUM: Documental Maternitats (FORMACIÓ PRESENCIAL)

02/05/2022 | Taller Orientació Professional: Com treballar en l’àmbit de la
psicologia a la província de Tarragona? (FORMACIÓ ONLINE))

Comissió Psicoanàlisi
21/04/2022 | Taula rodona: Poesia, filosofia, psicoanàlisi. Punts de trobada. In
Memoriam Ignasi Sala (ACTIVITAT PRESENCIAL)

29/04/2022 |Taula rodona: La clínica amb nens, què ens ha deixat la pandèmia?
(FORMACIÓ HÍBRIDA)
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PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades
personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre
(LOPDGDD), us informem que les dades personals i adreça de correu electrònic, recollides de la persona interessada,
seran tractades sota la responsabilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per gestionar la subscripció
a les comunicacions electròniques pròpies, i es conservaran mentre no es doni de baixa del servei. Les dades no seran
comunicades a tercers, excepte per obligació legal. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió
de les vostres dades, i els de limitació i oposició al seu tractament, dirigint-se a c/ Rocafort, 129 – 08015, Barcelona
(Barcelona) o enviant un missatge al correu electrònic a lopd@copc.cat. Si considereu que el tractament no s’ajusta a
la
normativa
vigent,
podreu
presentar
una
reclamació
davant
l’autoritat
de
control
a https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/index.html o del delegat de protecció de dades del COPC, al correu
electrònic dpo@copc.cat.
PUBLICITAT: En compliment del que preveu l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i
Comerç Electrònic (LSSICE), si no desitgeu rebre més informació sobre els productes i/o serveis del COPC, podeu
donar-vos-en de baixa o escollir quin tipus d'informació voleu rebre del COPC prement aquest enllaç.
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