
11:30 h - 12:00 h Descans - Cafè (coffee-break). 
Lliurament a la Secretaria Tècnica, de diplomes i certificats del congrés

12:00 h - 12:45 h Taula de presentació de novetats editorials i tesis doctorals
en l’àmbit de la psicologia clínica i de la salut
Moderadora: Sandra Lefler. (Psicòloga). Residencia Centro Terapeutico y Geriátrico S.L.
(Sant Cugat del Vallès). 

Presentació del llibre ”El Psicólogo y la Molesquina“
(Ed. Heptaseven)
Pep Freixa. (Psicòleg Clínic). Ex-President de la Delegació del COPC a Girona. Professor
Associat de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona. / Juan Elor-
duy. (Periodista). Ex-Coordinador de l’Obra Social de “Sa Nostra” a Menorca. 

Presentació del llibre ”Comunicación y Alzheimer. 
Terapia de Confirmación Positiva“ (Ed. Saragossa)
Cèlia Ortín. (Psicóloga). Tècnica i Psicòloga en el "Programa cultural, promoció, pre-
venció de la salud afectiu-sexual i reproductiva en les dones i famílies magribines" de
la Diputació Provincial de Barcelona. Docent a la Universitat Oberta de Catalunya i
al Consorci Hospitalari de Catalunya.

Presentació de la tesi doctoral “Model psicobiològic
de personalitat en la fibromiàlgia i variables psicològiques
Alba García. (Psicòloga).  Investigadora PIF del Departament de Psicologia Clíica i de la Salut
de la UAB. Unitat de Recerca en RM de CRC-Hospital del Mar del PRBB (Barcelona).

12:45 h - 13:00 h Lliurament del premi a la millor comunicació oral i al millor
pòster. Lliurament del X premi “Ramon Bayés i Sopena”

13:00 h - 14:00 h Conferència magistral de Cloenda
Moderadora: Sònia Magán. (Neuropsicòloga). Directora Técnica de la Residència i Cen-
tre de Dia Terapèutic Sant Francesc d’Assís de Santpedor. Presidenta de la SCBP.

Genètica: estat actual dels últims avenços i perspectives de futur
Ponent: Aurora Sánchez. (Metge Genetista). Departament de Bioquímica i Genéti-
ca Molecular del Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) de l’Hospital Clínic i Universi-
tari de Barcelona.

14:00 h - 14:30 h Cloenda del IX Congrés de la Societat
Catalano Balear de Psicologia
Sra. Aurora Herráiz. Consellera de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menor-
ca. Sr. Manuel Yebra. Director Gerent de l’Àrea de Salut de Menorca. Sr. Javier Torres.
Degà del Col· legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears. Sr. Josep Vilajoana. Degà
del Col· legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Dr. Pau Lluch. President del Col·legi de
Metges de Menorca. Dr. Albert Sesé. Degà de la Facultat de Psicologia de la Universi-
tat de les Illes Balears (UIB). Sra. Sònia Magán. Presidenta de la Societat Catalano Bale-
ar de Psicologia.

PROGRAMA

COMITÈS
COMITÈ ORGANITZADOR

Presidenta: sònia magán
Vice-presidenta: susanna garcia
Secretària: sandra lefler
Tresorer: Josep Deví

Vocal primer: mercedes santiño
Vocal segón: laura Forcano
Vocal tercer: marina lópez
Vocal quart: Anna muro

COMITÉ DE COORDINACIÓ LOCAL 

Presidenta:verónica Fortuny
Membres: magda Yebra

Carles Canes
pilar simón 
montse manceras
biti petrus
maite Ferrero
pere Alzina

COMITÈ CIENTÍFIC 

President: Josep Deví
Membres: Antoni liñana

Joan Deus
pau lluch
pilar galán
Albert sesé 
susanna garcia
laura Forcano
manuel Armayones
Anna muro

PRESENTACIÓ
PRESENT I FUTUR DE LA PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT
benvolgut/da company/a, la funció de fira de mostres on ensenyar el fruit dels nostres
treballs, exercir la crítica científica, objectiva, solidària i constructiva, es va consolidant,
sedimentant unes bases fermes que a poc a poc van reforçant (i cada cop més) tant
la credibilitat com la presència de la nostra disciplina dins el món de les ciències de la
salut; però encara l’hem de fer créixer més i això només depèn de nosaltres i d’anar
plegats, units, no dividits. 
en un món i en una època en què els trastorns mentals són cada vegada més freqüents
i amb més aprofundiment en el seu estudi, i els psicòlegs que treballem en l’àmbit clí-
nic i de la salut tenim tant a fer i a dir, la formació continuada pel nostre col· lectiu és
cabdal. en aquest sentit hem preparat unes taules rodones amb uns temes que hem
considerat importants, a on entre d’altres, podràs observar que a més a més seguim
fent presentació de novetats editorials i tesis doctorals, workshops i conferència magis-
tral de cloenda i a on cada cop anem diversificant més i més els llocs geogràfics on fem
el nostre congrés, anant ara a menorca, illa amb una rica herència cultural i molt aco-
llidora, a on ens satisfà moltíssim poder dur aquesta nova edició del nostre congrés.
la teva opinió, la teva participació, les teves aportacions, les teves comunicacions
orals o escrites (pòsters) són fonamentals, les esperem. ens veiem a menorca i us donem
la benvinguda al iX Congrés de la sCbp.

Sònia Magán Muñoz (Presidenta de la SCBP)
Menorca, juny de 2014

Divendres, 6 de juny de 2014
08:30 h - 09:00 h lliurament de documentació i acreditació

09:00 h - 09:30 h Inauguració oficial del IX Congrés de la Societat
Catalano Balear de Psicologia
Honorable Sr. Martí Sansaloni. Conseller de Salut del Govern Balear. (pendent de
confirmació). Honorable Sr. Santiago Tadeo. President del Consell Insular de Menor-
ca. Sra. Àgueda Reynes. Alcaldessa de l’Honorable Ajuntament de Maó. (pendent
de confirmació). Sr. José Mª de Sintas. Alcalde de l’Honorable Ajuntament de Ciu-
tadella de menorca. (pendent de confirmació). Dr. Àlvar Net. president de l’A-
cadèmia de Ciències mèdiques i de la salut de Catalunya i de balears (pendent
de confirmació). Sr. Andreu Hernández. gerent de la Fundació per a persones
amb Discapacitat de menorca. Sra. Sònia Magán. presidenta de la societat Cata-
lano balear de psicologia.

09:30 h - 11:00 h Taula rodona de Psicologia Infanto-Juvenil

el trAstorn De l’espeCtre AutistA (teA)
Moderadora: Montse Manceras. (Psicopedagoga). Servei d’Atenció Primerenca de la
Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca.

Avaluació i diagnòstic del TEA
Jaume Morell. (Psiquiatre). Coordinador de l’Institut Balear de Salut Mental d’Infància i Ado-
lescència (IBSMIA).

Atenció, asessorament i seguiment psicològic a les famílies
del nen TEA
Pilar Gomila. (Psicòloga). Coordinadora de la Unitat Comunitària de Salut Mental d’Infància
i Adolescència (UCSMIA). Ib-Salut. Àrea de Salut de Menorca.

Intervenció des de l’àmbit educatiu del nen TEA
Pilar Gomila. Carme Cloquells (Psicòloga). Directora de l’Equip d’Orientació Educativa i
Psicopedagògica de Menorca (EOEP). Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Pro-
fessional de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears.

11:00 h - 11:30 h Descans - Cafè (coffee-break)

11:30 h - 13:00 h Taula rodona de Psicologia d’Adults
ACtuAlitzACió en el trAstorn bipolAr
Moderadora: Susanna García. (Psicòloga Clínica i Neuropsicòloga). Institut Ferran de
Reumatologia. Clínica CIMA. Centro de Neurociencias Dra. Pilar Mallada (Barcelona). 

Avaluació, diagnòstic i tractament farmacològic
del trastorn bipolar
Antoni Liñana. (Psiquiatre). Coordinador de Salut Mental. Servei de Psiquiatria de l’Hospi-
tal General Mateu Orfila de Menorca. Àrea de Salut de Menorca.

Abordatge terapèutic psicològic del trastorn bipolar
Magda Yebra. (Psicòloga). Hospital de Dia del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Gene-
ral Mateu Orfila de Menorca. Àrea de Salut de Menorca.

Atenció psicològica a les families dels malalts amb trastorn bipolar
Nuria Gondón (Psicòloga Clínica. Especialista en Psicooncologia, Psicoterapèuta i Logo-
peda). Unitat de Fibromiàlgia de l’Hospital de l’Esperit Sant (Santa Coloma de Grame-
net). Institut Mèdic Bonanova (Barcelona).

13:00 h - 15:00 h Dinar lliure (no inclòs en el preu de la inscripció)
15:00 h - 16:30 h Taula rodona de Psicologia de l’Envelliment

neuropsiCologiA, neuroimAtge i intervenCió en
DemènCies
Moderadora: Pilar Simón. (Psicòloga). Gerent de l’Hospital Municipal Geriàtric de Ciu-
tadella de Menorca.

Avaluació i diagnòstic neuropsicològic de les demències
Josep Deví. (Psicòleg Clínic i Neuropsicòleg). Residència i Centre de Dia Sant Cugat
(ICASS-Sanitas). Professor Associat de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB).

Neuroimatge de les demències corticals i subcorticals
Joan Deus. (Psicòleg Clínic i Neuropsicòleg). Professor Agregat del Departament de
Psicologia Clínica i de la Salut de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB). Unitat de Recerca en RM de CRC-Hospital del Mar del PRBB
(Barcelona).

Intervenció cognitiva, funcional i emocional de les demències
Sònia Magán. (Neuropsicòloga). Directora Técnica de la Residència i Centre de Dia
Terapèutic Sant Francesc d’Assís de Santpedor. Presidenta de la Societat Catalano Bale-
ar de Psicologia.

16:30 h - 17:00 h Descans - Cafè i (berenar menorquí) col·locació de pòsters.
17:00 h - 18:00 h Sessió de Pòsters (Presentació)

Moderadora: Laura Forcano. (Psicòloga). Unitat de Trastorns de la Conducta Alimen-
tària del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Prínceps d’Espanya de Bellvitge (Barcelo-
na). Centre Mèdic Maragda (Mataró).

18:00 h - 19:30 h Comunicacions orals
Moderadora: Laura Forcano. (Psicòloga).  Unitat de Trastorns de la Conducta Alimen-
tària del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Prínceps d’Espanya de Bellvitge (Barcelo-
na). Centre Mèdic Maragda (Mataró).

19:30 h - 20:00 h Assemblea general ordinària Anual de la sCbp
(només pels socis de la sCbp). 

Dissabte, 7 de juny de 2014
09:00 h - 10:15 h Workshop 1: Maltractaments: una mirada de protecció

a les persones grans
Moderadora: Marina López. (Psicòloga). Unitat Mòbil d’Intervenció Psicològica de la
Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ponent: Mª Bel
Amer Riera. (Psicòloga Clínica). Departament de Benestar Social. Consell de Mallor-
ca.

Workshop 2: Rehabilitació cognitiva de les demències
Moderadora: Mercedes Santiño. (Psicòloga). Directora i Psicòloga del Centre de Dia
per a Persones Grans de Vallirana (Barcelona). Ponent: Marta Hernández. (Psicòloga
Clínica i Neuropsicòloga). Unitat de Valoració de la Memòria i les Demències (UVa-
MiD). Centre Sociosanitari la República. Institut d’Assistència Sanitària. Salt (Girona).
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Activitat acreditada per la Comissió de Formació
Continuada de la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears amb X Crèdits (en tràmit).

SEU DEL CONGRÉS
Consell Insular de Menorca (CIME)

QUOTES D’INSCRIPCIÓ Fins el 25-04-2014 A partir de 26-04-2014

Socis SCBP 70€ 80€
No socis 145€ 170€
Professionals Pertanyents a les Entitats 90€ 100€
Patrocinadores i Col·laboradores (que ho acreditin)
Estudiants universitaris (que ho acreditin)/ 75€ 85€
PIR i MIR (que ho acreditin)

Aquests preus inclouen: la inscripció del congrés i assistència a les sessions, la documentació del
congrés, els descansos-cafès i el certificat d’assistència.

PAGAMENT
es lliuraran certificats d’assistència i rebuts d’inscripció. transferència bancària a nom
de Campus superior de Formación, al núm. 2100/3369/79/2200136584 de la Caixa.
Xec nominal a favor de Campus superior de Formación junt amb la butlleta d’inscrip-
ció. Qui es faci soci de la Societat Catalano Balear de Psicologia i alhora s’ins-
crigui al Congrés, pagarà aquest com a soci (per a fer-se soci hi ha que dirigir-
se a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears:
trobareu l’informació a la seva web: www.academia.cat).

COMUNICACIONS I PÒSTERS
es podran presentar Comunicacions orals i Comunicacions pòster (veieu la nor-
mativa d’enviament de resums a la pàgina web del congrés: no s’acceptarà cap
treball que no la segueixi acuradament), especificant  en el resum a quina modali-
tat correspon. només s'admetrà una modalitat per a cada Comunicació. per a l’ac-
ceptació d’una comunicació oral o d’un pòster, es indispensable que el primer autor
de la mateixa, o bé el presentador, hagi formalitzat abans la inscripció al Congrés.
la durada de l’exposició de les comunicacions orals serà de 8 minuts. els pòsters
hauran de tenir un format màxim de 90 x 120. el dia 6 de JunY de 2014, es faci-
litarà als autors la seva col· locació al lloc assignat. Durant la sessió de pòsters, el
primer autor o el presentador del pòster, s’hi situarà al costat, per explicar o acla-
rir el seu treball als assistents. la durada de l’exposició dels pòsters serà de 4 minuts.
Cal enviar un resum, en el formulari adjunt a la pàgina web, no més tard de l’1 de
maig de 2014 (no prorrogable). Qualsevol comunicació oral o pòster, que no s’a-
justi a la normativa de redacció (veure l’apartat corresponent la pàgina web del
congrés), no serà acceptat. s’hauran d’enviar per e-mail a: scbpsicologia@
scbpsicologia.org, adjuntant arxiu Word (Attach) especificant la modalitat de Comu-
nicació (oral o pòster). per a més informació, podeu consultar el formulari a la pàgi-
na web del iX Congrés de la sCbp: www.societatcatalanobaleardepsicologia.com.
per altres temes diferents al congrés, podeu consultar l’altre pàgina web de la sCbp:
www.academia.cat/psicologia i la nostra pàgina de Facebook www.facebook.com/
societatcatalanobalearpsicologia.

PREMIS
es lliuraràn els premis a la millor comunicacio oral (350€) i al millor pòster (300€). també
es farà entrega del X premi “ramon bayés i sopena” a la trajectòria professional.

INFORMACIÓ GENERAL

ACREDITACIÓ

IXC
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SOCI
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 bAle
Ar D

ePSIC
OLO

GIA

Activitat acreditada per la UIB amb X Crèdits
(pendent de ressolució)

Activitat acreditada per la UOC amb 0’5 ECTS
(Grau Psicologia)

Activitat acreditada per la UdA  amb 0’5 Crèdits Europeus

Activitat acreditada per la UdG amb X Crèdits
(Llicenciatura Psicologia) i amb X ECTS
(Grau Psicologia). (pendent de ressolució)

Campus superior de Formación
Direcció pedagògica: silvia lorente

c/ entença 219-225 / 08029 barcelona / tel. 93 494 74 43 - Fax 93 321 06 12
Web: www.campussuperior.com /e-mail: direccionpedagogica@campussuperior.com

admin@campussuperior.com

SECRETARIA TÈCNICA

Activitat acreditada per la UMH amb 1 Crèdit
(diplomatures, llicenciatures, enginyeries
i enginyeries tècniques).

Activitat acreditada per la UAO  amb X Crèdits Europeus
(pendent de ressolució)

Activitat acreditada per la UV amb X Crèdits
(pendent de ressolució)

Activitat acreditada per la UNED amb X Crèdits
(pendent de ressolució)

Activitat acreditada per la UJI amb X Crèdits Europeus
(pendent de ressolució)

www.societatcatalanobaleardepsicologia.com
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COL.LABORADORS

PATROCINADORS

Fins al 25-04-14
A partir de 26-04-14

Socis SC
BP

70€
80€

N
o socis

145€
170€

Professionals Pertanyents a les Entitats Patrocinadores 
90€

100€
i C
ol ·laboradores(que ho acreditin).

Estudiants universitaris (que ho acreditin) / PIR i M
IR (que ho acreditin)

75€
85€

sala de plens
plaça biosfera, 5
07703 - maó (menorca)

Reconeixement d’Interés Sanitari de l’Institut d’Estudis de la Salut (IES) de la
Generalitat de Catalunya  (en tràmit).
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