
ELECCIONS AL COPC 2022
Programa electoral



2 Newsletter Issue n. 45, January 2016

El projecte que defensem
Som Psicologia és una candidatura popular de país formada per persones alienes als òr·

gans de poder del COPC que ens estimem la professió i que estem cansades d’alimentar un 

Col·legi del qual no en veiem cap retorn.

Què farem?
El nostre projecte pel Col·legi i la professió té tres eixos. El primer és aconseguir que les col·

legiades sentin que la quota té sentit, el segon és prestigiar i promocionar la professió i el 

tercer és impulsar la psicologia del futur en un segle en que la professió serà clau i es troba 

en ple creixement.

Com ho farem?
Escoltant les necessitats de la professió, posant·la en valor i actuant amb determinació.
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3StockInDesign Inc.1Evolucionem el col·legi
Creant un Col·legi virtual i implantat al territori on persones de la Catalunya Central, 

Terres de l’Ebre o el Pirineu, entre d’altres, s’hi sentin part. En aquest sentit, la Junta General 

Ordinària serà híbrida (presencial i telemàtica) i en seu rotatòria i augmentarem l’autono-

mia de les Delegacions Territorials.

Millorant els canals de comunicació amb les col·legiades i fomentant la participació de les 

col·legiades més enllà de les Juntes Generals a través de consultes sobre aspectes del 

Col·legi, de les formacions i la professió.

Impulsant la figura del Defensor del Col·legiat, independent de la Junta, mitjançant un 

procés de selecció obert a totes les col·legiades.

Potenciant, també, el servei de biblioteca, creant convenis de col·laboració amb altres entitats i 

reduint els costos de rebre el préstec a casa.

Actualitzant els subministraments del Col·legi per adaptar-los als valors de la candidatura: 

sostenibles i de proximitat. També valorant la implantació d’un servei de gestoria de quali-

tat a l’estil del Col·legi de Metges.

Repensant la relació amb el Consejo Oficial de la Psicología auditant la utilitat dels 600.000€ 

que s’hi envien anualment i alliberant el Col·legi de deutes econòmics pendents.

Potenciant la Psicoxarxa solidària simplificant-ne el funcionament; i millorant filtres de 

cerca de lloguer de despatxos.
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Millorem els serveis
Impulsant la formació/inserció laboral per estudiants implementant un pla d’incorpo·

ració al mercat laboral: intervenint als últims cursos del grau on s’hi exposin opcions 

laborals, àmbits en creixement i suport del Col·legi als recents graduats; col·labo·

rant amb els serveis d’emprenedoria públics; i creant pràctiques i sinergies entre les 

col·legiades i les estudiants.

Realitzant una enquesta cada inici de legislatura que permeti fer una radiografia de 

les necessitats de la professió.

Pressionant per unes millors condicions laborals i econòmiques als convenis.

Garantint que les ofertes laborals reuneixin unes condicions de treball dignes i 

transformant la borsa laboral per fer·la més dinàmica.

Potenciant les iniciatives de les persones col·legiades que ajudin a promocionar la 

professió (llibres, estudis, podcast, etc.).

Avaluant el sistema de supervisió i proposant les modificacions oportunes.

Augmentant el material i recursos de les diverses especialitats, mitjançant col·labo·

racions amb altres entitats.

Avaluant la disminució de la quota col·legial i valorant que dins la quota s’hi inclogui 

l’assegurança de Responsabilitat Civil.

Promovem la formació

Oferint formacions de reciclatge i que no es duguin a terme en l’àmbit privat utilitzant 

els fons de FUNDAE. També potenciant el Segell Col·legial com a formació de quali·

tat seguint criteris d’excel·lència.

Convertint totes les formacions en híbrides o telemàtiques per tal d’arribar arreu del 

territori.
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Ampliant formacions en horaris de matí i caps de setmana i oferint formacions 

gratuïtes a persones que són a l’inici de la seva activitat laboral.

Per últim, promocionant conferències sobre temes específics enfocades a professi·

onals i a població general.

Promocionem el català
Creant un segell editorial que promogui la psicologia en català:

· Traducció i publicació de llibres.

· Traducció i baremació de tests.

Segons un estudi realitzat per som psicologia unes 10.500 persones es donarien de 

baixa del Col·legi si no ho necessitessin per treballar. Les col·legiades valoren amb 

poc més d’un 3 la tasca realitzada pel Col·legi.

En definitiva, el Col·legi només té certa utilitat a les persones que hi participen 

habitualment. La resta el percep com un ens aliè a les necessitats de les col·legiades. 

Aquests són els resultats que es poden extrapolar de la primera enquesta realitzada 

per conèixer la nostra professió que va ser realitzada per la nostra candidatura durant 

l’any 2021.

El Col·legi ha de construïr·se en base a les necessitats de les persones que el 

conformen i cercar fer·se útil per aquelles psicòlogues que per àmbit professional 

no requereixen formar·ne part. És en aquesta línia que hem construït el primer eix 

d’intervenció: aconseguir que hi hagi un retorn de la

quota posant les necessitats de la professió al centre, escoltant·les.

*Si vols conèixer més detalls de l’enquesta, tant de resultats, mostra, etc.

Escriu·nos a participa@sompsicologia.cat.
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Defensem la psicologia
Promocionant la professió: Contactant una agència publicitària; contactant amb col·le·

giades per un  estudi pre i post de la incidència de la campanya; i mantenint promoci·

ons periòdiques de la professió.

Impulsem la comissió deontològica
Potenciant una funció pedagògica per part de la comissió deontològica; auditant el 

funcionament d’aquesta i el retard o la manca de resposta en pro d’un servei potent i 

efectiu; dotant a la comissió deontològica de la possibilitat d’actuar de facto quan una 

de les col·legiades realitzi actuacions iatrogèniques, i revisant i actualitzant el codi 

deontològic.

Dinamitzem les seccions i els GT
Augmentant l’autonomia dels grups de treball i que aquests es converteixin en grups 

tècnics especialistes que participin en taules tècniques i acords de país. Així, serien 

convidats a les reunions amb l’Administració i contactant amb mitjans de comunicació 

perquè cerquin les especialistes als grups de treball.

Psicòlogues migrades
Pressionant per una resolució de la situació en que es troba el col·lectiu de psicòlo·

gues migrades.
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Àmbits d’actuació
Mediació:
Apostem per la mediació i la resolució de conflictes en benefici de la ciutadania, per 

tant realitzarem un estudi sobre els serveis de mediació en l’àmbit de justícia per 

tal de potenciar els més exitosos i potenciarem el paper de la psicòloga en aquests 

serveis.

Educació:
Pressionar per l’augment de places de psicòlogues als EAP i centres educatius i 

participar en l’elaboració del model d’educació de les propers generacions.

Organitzacions:
Promocionar la psicosociologia aplicada com a branca clau en la millora del clima 

empresarial i la seva productivitat.

Realitzar formacions en aquest àmbit que tinguin en compte les realitats de les em·

preses, especialment l’impacte de les noves tecnologies al nostre sector

Psicologia jurídica:
Pressionar l’administració per evitar l’intrusisme dins d’aquesta i revisar la situació 

en que es troben les persones que treballen en l’àmbit privat pel que fa a la comissió 

deontològica.

Psicologia esportiva:
Donar a conèixer i valorar  la psicologia esportiva en línia del que s’ha proposat en 

altres àmbits.

Psicologia viària:
Defensa dels informes que realitzen les professionals d’aquest àmbit.

Psicologia Clínica:
Transformem el Model de Salut Mental (s’exposa amb detall a l’apartat següent).
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Col·laborant amb les entitats referents de la professió per definir el futur de la 

psicologia al nostre país sabent que es troba en creixement. I, tenint present 

també, que aquesta serà cabdal en aquest segle per poder afrontar els canvis 

que ens esperen. També, treballant amb les universitats en la investigació i la 

innovació aprofitant fons europeus.

Treballem en femení
Instaurant una perspectiva de gènere transversal a la pròpia Junta 

Rectora, al Col·legi, a les formacions i a la professió. Igualment, promocionant les 

formacions de sensibilització als professionals en l’àmbit d’igualtat, feminis·

mes i violències.

En una professió realitzada majoritàriament per dones, treballant per garan·

tir·hi la promoció i l’accés a càrrecs de lideratge, així com la conciliació familiar 

i la millora de les condicions laborals.

Visibilitzant els col·lectius minoritaris o més vulnerables i potenciant·hi la inter·

venció de psicòlogues especialitzades. Col·lectius com el LGTBI+, dones, ma·

res, nounats, víctimes de violències i/o pobresa, migrants i racialitzats, entre 

molts d’altres.

Defensant dels Drets Humans, Sexuals, Reproductius, d’Autodeterminació i la 

No·Discriminació.

Impulsem el futur de la 
psicologia
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Impulsem un nou model de Salut Mental
En un context post·pandèmic s’ha posat de manifest, més que mai, la impor·

tància de la Salut Mental i, alhora, el deficient estat actual de l’accés universal 

i gratuït al psicòleg.

Apostem per activar un programa d’intervenció complementari als serveis 

actuals de la xarxa pública de Salut Mental i, tanmateix, seguir lluitant per 

l’ampliació de places PIR al Sistema Nacional Públic de Salut.

Volem resoldre la crisi actual de desbordament de la Salut Mental partici·

pant en la creació d’un sistema de col·laboració público·privat a l’estil d’altres 

models europeus com el de Països Baixos.

Treballarem per mantenir converses amb tots els actors i trobar solucions 

reals, eficaces i eficients per garantir que tota la ciutadania tingui accés a una 

atenció psicològica gratuïta i de qualitat.

Altres actuacions:

 · Valorar la integració actual dels PESTOS al SNS.

 · Promoure la legislació de la psicoteràpia.

 · Revisar el contingut de l’examen PIR, fomentar les especialitats 

 que s’estan creant i pressionar per potenciar la creació de noves 

 places.

 · Demanar les competències de convocatòria de places PIR, equi·

 parant les demandes de traspàs del MIR.

 · Impulsar i promocionar àmbits de la Psicologia de la Salut molt 

 rellevants i poc visibilitzats com la Psicologia Perinatal o la Psico·

 logia Gerontològica, entre d’altres.
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Col·laborem amb les universitats
Defensant una formació de grau de 3+2, enlloc de l’actual 4+2, que s’acompanyi 

d’una homogeneïtzació dels graus universitaris.

Apostant per l’ampliació de màsters oficials que permetin consolidar les espe·

cialitats dins la psicologia.

Avaluant la implementació d’un model 3+2+4 que disminueixi la pressió de 

l’accés al PIR.

Potenciant un MUPGS híbrid amb altres màsters de psicoteràpia ja existents 

que permetin mantenir la riquesa de perspectives dins la psicologia sanitària i 

les especialitzacions.

Col·laborant amb graus universitaris d’altres professions que imparteixin 

coneixements de psicologia o que hi fos convenient la seva formació.

Prestigiant les acreditacions del COPC al món laboral.

Millorem les relacions institucionals
Fomentant la col·laboració amb les professions que comparteixen espais de 

treball (medecina, infermeria, etc.).

Col·laborant amb òrgans judicials, col·legis d’advocacies i administració per 

participar en l’elaboració de lleis i protocols envers els delictes, les penes i la 

reinserció.

Establint relacions internacionals amb altres col·lectius de psicòlogues, asso·

ciacions, col·legis professionals, etc., amb especial atenció al Col·legi de Psico·

logia d’Andorra.

Establint i mantenint la col·laboració amb les diverses conselleries de la Gene·

ralitat de Catalunya.
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Benvolgudes col·legiades,
L’equip de Som Psicologia volem adreçar·vos unes paraules.

Ens agradaria dir·vos que som persones com vosaltres, col·legues professio·

nals que treballem com vivim, des del feminisme, la sostenibilitat i la defensa 

dels drets fonamentals i les persones més vulnerables.

Tenim una actitud oberta i volem que el Col·legi s’actualitzi per convertir·se en 

una eina útil tant per les col·legiades com per la societat.

Som profundament democràtics. Creiem en aquests valors i en un món de 

jerarquies horitzontals i participatives en que tothom tingui veu i vot.

Volem un col·legi professional sobirà i de proximitat que actuï en defensa de 

les col·legiades del país.

El Col·legi és la llar de la psicologia i ens l’hem de sentir nostre.

www.sompsicologia.cat


