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La XIIIª Setmana
Psicològica: “La
Psicologia. Tot un món
a les nostres mans”

Els dies 11, 12 i 13 d'abril va tenir lloc la
XIIIª Setmana Psicològica, organitzada un
cop més per l'ARPP (Associació per la
Recerca i Promoció de la Psicologia).

Aquestes jornades es van dur a terme a la
Facultat d' Educació i Psicologia de la UdG
i ja des del primer moment es va poder
observar un gran èxit d'afluència de persones,
ja que les 120 places que es varen oferir en
un principi van quedar esgotades al segon
dia d'obrir el termini d'inscripció. De manera
que ens vam veure en la necessitat d'intentar
resoldre un problema que ens venia al
damunt.

Després de temptejar possibles solucions,
vam dec id ir  que a  través  d 'una
videoconferència les places inicials
s'augmentarien en 40 i utilitzaríem així dues
aules per tal de satisfer la demanda de la
millor manera possible.

El dia 11 a les 9h, amb la col·laboració del
Dr. Carles Rostan, el Dr. Paco Jiménez, el
COP i representants de l'ARPP, es van
presentar aquestes jornades sobre els

diferents àmbits de la
p s i c o l o g i a .  L a
programació constava
de dues conferències
cada matí, amb una
d u r a d a  d e  2 h
aproximadament cada
una.

Cal destacar ponents
com Santiago Quijano,
Josep Maria Serra,
Ramón Bayés, Miguel
Àngel Soria o Frederic
Munné.

A les tardes es varen
real itzar diversos
tallers per tal que els
assistents a les jornades poguessin participar
en els diferents temes proposats des de
l'organització. Aquests tallers van oferir a les
persones que hi van assistir la possibilitat de
participar pràcticament dins les jornades que
organitzàvem, amb la intenció que els futurs
psicòlegs s'assabentessin de la situació actual
de la psicologia, de quins aspectes es poden
canviar i quins s'haurien de mantenir.

Preteníem també que fossin conscients de
que tot això és una cosa nostra i s'adonessin
de quina manera poden participar en els
projectes de futur.

Per acabar, des de l'organització considerem

un èxit total aquesta setmana dedicada a la
psicologia, gràcies als ponents que ens han
fet gaudir i aprendre del coneixement que
la psicologia aporta als diferents àmbits i
sobretot a l’interès de les persones que han
assistit en massa a les jornades.

Podem concloure, un any més, amb la
satisfacció que comporta el fet de realitzar
activitats per als estudiants i ajudar que, cada
cop més i de mica en mica, la psicologia sigui
“un món a les nostres mans” com a futurs
professionals de l'àmbit.

Jose M. Salmerón (Vicepresident de l'ARPP)

Els membres de l'ARPP




