
Programa
9.00 h

9.30 h

Rebuda i entrega d'acreditacions

Presentació de la jornada:
A càrrec de:
Sr. Carles Alsinet, degà de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Lleida.
Sr. Miquel Àngel Cullerés, director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida.
Sr. Francesc Xavier Amat, cap de l'Àrea de Psicologia D'ORUM CENTER.

9.45 h Les principals tecnologies: teleteràpia, mHealth i realitat virtual - realitat augmentada
A càrrec del Sr. Ivan Alsina
Psicòleg, professor universitari i especialista en l'ús i l'aplicació de les TIC en psicologia, 
salut mental i educació.

10.30 h Presentació del programa Desconect@
A càrrec del Sr. Marc Masip
Director del programa Desconect@. Llicenciat en psicologia per la Universitat de 
Bracelona i expert en addicció a les noves tecnologies.

11.15 h DESCANS

11.45 h Dues eines utilitzades en psicoteràpia:

• Programa ‘EMOCIONA’T (ORUM CENTER)’

A càrrec de:
Sra. Anna Martínez
Psicopedagoga a ORUM CENTER. Màster en neuroeducació i optimització de capacitats.
Sra. Anna Salazar
Psicòloga a ORUM CENTER. Màster en psicologia clínica al centre ISEP de Barcelona.

• Plataforma ‘CITA-IO’

A càrrec de:
Sra. Patrícia Vázquez



Business Developer
Sr. Jordi Vila
Llicenciat per ESADE i PDG per IESE i director general de la companyia.

13.00 h Eines preventives i noves addiccions a la tecnologia. Presentació de la unitat de noves 
addiccions de Sant Joan de Déu
A càrrec del Sr. Àlex Palau
Psicòleg infantil i juvenil de l’Hospital de Sant Joan de Déu de les Terres de Lleida (CSMIJ) i 
especialista en noves tecnologies de la comunicació i la informació.
Responsable del programa d'addiccions a les noves tecnologies de l'Hospital de Sant Joan 
de Déu.

14.00 h DESCANS

15.30 h TALLERS PRÀCTICS (cal escollir-ne un):

• Coneixement de les noves addiccions i eines per minimitzar els riscos
A càrrec del Sr. Àlex Palau

• Aplicació tècnica de l'e-teràpia
A càrrec del Sr. Ivan Alsina

• Els escacs com a eina d'e-teràpia, una experiència local
A càrrec de:
Sr. Josep Oms, director de l'Acadèmia d'Escacs Josep Oms.
Sra. Laura Larroca, formadora.

16.30 h

TALLERS PRÀCTICS (cal escollir-ne un):

• Abordatge i prevenció en les noves tecnologies
A càrrec del Sr. Marc Masip

• Utilització de la plataforma CITA-IO. Presentació de l'estudi de la teràpia online 
a Espanya. Presentació de l'aplicació APP DIVAN
A càrrec de la Sra. Meritxell Guitart.
Psicòloga de la UEG Clínic. Unitat d'Endocrinologia Ginecològica de reproducció 
assistida a Vic i Manresa. Màster en teràpies de tercera generació i aplicació de 
les noves tecnologies en el tractament psicològic.
A càrrec del Sr. Jordi Galobart.
Director del projecte DIVAN i Enginyer en Telecomunicacions.

• @-Teràpia en salut. Experiència d'una empresa local: SAMBA ACCEL
A càrrec del Sr. Joan Carles Piñol.
Llicenciat en administració i direcció d'empreses i MBA (ESADE). Expert en 
acceleració de start-ups i innovació en salut digital i social.
Desenvolupament d'eines digitals per facilitar el seguiment interprofessional del 
malalt crònic.

18.00 h Cloenda
Posada en comú de les jornades


