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Quines sortides
Psicologia?

Entrevista
Per què ets
Psicologia?

vas decidir per estudiar la carrera de

Tot i que no és una decisió fàcil. Més o
manco tenia clar que volia estudiar Psicologia
perquè m’agrada molt l’estudi del comportament
de les persones i la possible incisió en el canvi
d’aquests comportaments que tal volta són un
poc disfuncionals i desadaptatius.

Com

són els estudis a la carrera de

Molt ample, pots dedicar-te a quasi qualsevol
camp. Això no vol dir que hi hagi molta feina. A
més són uns estudis relativament molt joves, no
tenen ni dos segles. La Psicologia és una disciplina jove. Deriva d’una branca de la filosofia
encara que no ho sembli. Així com la Medicina
té anys i anys d’estudis, la Psicologia és molt
jove. Els camps on pot actuar són molt amples,
però a dia d’avui encara no hi és present tan
com hi hauria de ser. Pots fer feina en el camp
de l’esport, infantil, escolar, dels recursos humans de les empreses, de la salud clínica, en
hospitals, ...

“La Psicologia és una disciplina jove”

Psicologia?

Quins consells
Psicologia?

Diferents a tot allò que et pots esperar
abans d’entrar. Molt diferents. Penses que et
començaran a xerrar de com tractar les persones i treure el millor d’elles. El primer curs de
Psicologia va ser Estadística, Biologia, Processos
Neurocognitius, Neurofisiologia... Quan entres
dius “Ostres! Això no era el que jo m’esperava”.
A mesura que van passant els cursos la cosa
va canviant. De tot d’una les assignatures són
més generals, després hi ha més concreció, i
són assignatures més dirigides cap a l’evolució
de la persona, cap a la teràpia. De fet, molta
gent entra, veu que el primer curs no és allò
que esperava, i acaba sortint o tenint molta
paciència fins arribar al final.
Bocamolla

professionals té estudiar la carrera de

donaries als alumnes que volen estudiar

Que ho pensin bé. A banda d’estudiar Psicologia, després has de ser psicòleg. I és molt
diferent. La Psicologia té dues parts: el fonament
teòric, on tu aprens, i qualsevol persona que va a
la Universitat pot aprendre, però tot això després
s’ha de dur a la pràctica. Les característiques
personals de cada un són molt importants. T’ha
d’agradar estar amb persones. T’ha d’agradar escoltar-les. T’ha d’agradar raonar damunt allò que
aquestes persones et conten, i sobre tot s’ha de
tenir una miqueta de paciència.
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Al final de l'entrevista, els reporters (Joana Mª., MariaBel, Francina i Toni Albert) es fotografiaren amb l'entrevistat.

Quines

creus que són les qualitats que ha de tenir

un bon psicòleg?

Saber escoltar i tenir paciència són molt
importants. I les ganes de voler ajudar a les
persones.

Com

podem saber si un psicòleg és un bon profes-

sional?

Quins

són els problemes psicològics més freqüents que

tractau a

Simplement t’has de sentir còmode amb
aquella persona. I veure que anar a aquella
persona t’està ajudant. A vegades pots anar a
un psicòleg i dir: “Pot ser molt bon professional,
però jo i ell no hem arribat a aquell punt de
relació que ens permet seguir avançant”. És el
moment que has de dir: “No funciona, n’he de
provar un altre”. Però això no vol dir que sigui
un mal professional, senzillament que no vos
heu arribat a entendre.

Quins

Això depèn molt de l’àmbit però principalment
són: l’avaluació de la situació, sigui quin sigui el
camp, després cercar els plans d’intervenció que
es creuen més adients, més tard intervenir per
dur a terme allò que has planificat, i finalment
fer una altra re-avaluació per veure si allò ha
funcionat. Evidentment pots plantejar-te moltes
coses i després veure que has d’anar modificant. Cal adaptar-se a la situació.

Bocamolla

tipus de pacients són els més habituals?

Ve gent de tota casta que vos pugueu imaginar. Hi ha gent molt major, gent molt jove. Gent
que ve perquè algú troba que ha de venir. Però
en el final, els que han de venir són els que volen venir. És molt important que la persona que
ve vulgui i estigui disposada a fer feina.

són les tasques habituals d’un psicòleg?

Com vas entrar a Eskilet – Centre
Assessorament Psicològic?

Eskilet?

Hi ha una varietat absoluta. Però tota aquella
casta de problemes que les persones necessiten
pal·liar com problemes d’ansietat, de conducta,
de trastorn depressiu, ... També en la re-educació per a aquelles persones amb dificultat en
l’estudi, saber com organitzar-nos per a a aconseguir un bon rendiment acadèmic. A Eskilet,
a més de psicòlegs, també hi ha logopedes per
a tractar a aquelles persones amb dificultats en
el llenguatge, i pedagogs que treballen més dins
l’àmbit de tècniques d’estudi.

“Saber escoltar i tenir paciència són
qualitats importants per un psicòleg”
Quines

Eskilet va ser fundat pel meu company Jaume
Brunet, qui havia tengut experiència en altres
gabinets. Quan portava poc d’un any obert em
va convidar amb altres professionals a formar
part de l’equip del centre. Quan me va explicar
el seu punt de vista i la seva forma de fer feina
me vaig sentir molt interessat en formar-hi part.

Sempre

d’Aprenentatge i
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funcionen els tractaments psicològics?

Res té un cent per cent de fiabilitat i resposta. Però tots els estudis, teories i investigacions aplicades diuen que entre el 90 i 95% de
les persones responen bé davant un tractament.
No es fan tractaments que no siguin validats.
No fem allò que volem, sinó coses que estan
contrastades, i que en un principi han de funcio-

“Per ser feliços necessitam sentir que tenim allò que realment necessitam”.

nar. Fins ara, més o manco, la gran majoria de
la gent se’n va contenta, i ajudes a millorar la
situació que tenen les persones.

Pot

Quant

psicològic?

El més important és que la persona vulgui ser
ajudada. No pots obligar a ningú a fer res que no
vol. Sí que pots intentar-lo convèncer, i això és
part de la nostra feina. Fer-li veure que allò millor
és que ho faci, que intenti iniciar un tractament.
diferència hi ha entre un psicòleg i un psiquiatra?

Molta. Un psiquiatra és un metge, en canvi, un
psicòleg no. Tot i que treballam sobre aspectes
conductuals i tot allò relacionat amb la ment
humana i comportaments neurofisiològics, els
psiquiatres treballen més sobre l’àmbit biològic,
la medicina que actua dins nosaltres. En canvi els
psicòlegs hi treballam des d’una altra perspectiva,
a través de canviar allò que fan les persones, no
canviar com funciona el nostre metabolisme.

Com s’obté

informació d’un pacient?

tarda

en

solucionar

un

problema

“No pots obligar a ningú a fer allò
que no vol”
Quins

tipus de teràpies psicològiques existeixen?

Hi ha moltes variants, però la més general i
habitual en el nostre país és la teràpia cognitivaintel·lectual, aquella que actua sobre els pensaments, les emocions i les conductes de les persones. Després hi ha el psicoanàlisi que la gent
més o manco reconeix pel típic divan, de fet sovint gent em demana: “Com és que vosaltres no
teniu un divan?” I és perquè nosaltres no treballam així. També hi ha la disciplina humanista que
es centra més en la persona en sí més que en la
seva conducta. I altres que treballen amb formes
diferents d’expressar allò que et passa com la
risoteràpia.

Depèn del pacient i, sobre tot, de la seva edat.
Generalment, en el cas dels infants i joves, els
seus tutors són els pares, i normalment sempre
venen amb els pares. Els pares són els que han
de signar el protocol de dades de salud. La informació també prové d’ells, i es complementa
amb la informació que el menor et dona per mitja
de preguntes. També es sol involucrar a totes
aquelles persones que l’envolten, com poden ser
professors, mestres, pediatres o persones que
treballen amb ell, per tal d’obtenir més informació.
En el cas dels adults, la informació es proporcionada pel mateix. Encara que també pot venir
la mare, la parella o un altre.

es

No hi ha un temps determinat. Depèn del
problema i de la persona, i de com funciona tot.
En el cas de la Psicologia Cognitiva-intel·lectual,
la metodologia que nosaltres utilitzam, pot variar.
Però normalment, el termini es troba entre un
o dos anys. En canvi, dins la Psicologia hi ha
la branca del Psicoanalista on el tractament pot
durar tota la vida o un llarg període de la vida
del pacient. Però és una altre funcionament. A
més, dins la nostra disciplina hi ha per a casos
molt determinats, la Psicologia Breu on petits
problemes bastant prototípics que es donen a
moltes persones i que es poden solucionar amb
petites pautes, més que estant en teràpies i incisions de molt de temps.

ajudar un psicòleg a algú que no vol ser ajudat?

Quina

temps

Poden
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canviar les persones?

Bocamolla

“La persona que vol ser feliç,
primer s’ho ha de proposar”

Sí. Treballam amb això. Si no hi hagés possibilitat de canvi, la nostra disciplina no tendria
gaire sentit. La Psicologia no tendria massa
sentit si no creguéssim que les persones poden
canviar.

Com

vida”. No és recomanable, pel fet que et tenen
massa confiança. Perquè a les paraules que tu
puguis dir, ells hi poden afegir tota la relació
que manteniu, i aquestes poden agafar una altra
forma. És més recomanable que si necessites
d’un tractament psicològic vagis a una persona
que no té cap tipus de relació íntima amb tu. La
pots conèixer, però millor que no hi mantenguis
cap contacte.

podem solucionar la falta d’autoestima?

L’autoestima en sí mateix no existeix, és un
invent. És molt comercial, però al final és un
conjunt d’emocions que ens porten a trobarnos millor o pitjor. No s’ha de treballar amb
l’autoestima sinó amb aquestes emocions. Si
les persones tenen poca autoestima és perquè
allò que es proposen veuen que no ho poden
aconseguir. I veuen que potser no saben com
fer-ho o aconseguir-ho. Idò hem de cercar les
eines per posar-nos objectius realistes, o bé, si
els objectius són realistes, cercar la metodologia per poder-hi arribar. Hem de lluitar contra la
frustració, treballar amb les emocions i sentirnos bé amb la situació que vivim.

Són

importants

petits?

les

experiències

que

ens

passen

de

Sí, són importants pel fet que portam una
espècie de motxilla al darrera on anam acumulant totes les experiències. Això no vol dir que
a una persona les males experiències de petit
la facin estar pitjor, potser aquestes l’han feta
més forta. O tal volat sí, i caldrà treballar-hi.
L’aprenentatge és molt important. Si de petits
hem aprés les bones eines conductuals i cognitives, evidentment de grans ho tendrem més
fàcil.

Psicològicament,
seus estudis?

Quin

com pot un alumne millorar en els

A part de la motivació, hi ha moltes persones que no es saben organitzar, planificar
o fer les tasques com toca. Hi ha persones
que pensen que estudiar vuit hores seguides
és bo. Però estan perdent el temps. No es
poden estudiar vuit hores seguides sense que
la teva capacitat d’atenció es vegi ferida. I per
tant no són eficaces. Un bon plantejament de
l’estudi i una bona estructuració de les tasques
afer t’ajuda a millorar moltíssim. El psicòleg pot
treballar en l’estructuració de la vida i ajudarnos a organitzar.

Pot

Proposar-s’ho. La persona que vol ser feliç
primer s’ho ha de proposar. Quan t’ho proposes
has de cercar les vies per aconseguir-ho. Hi
ha molta disconformitat avui en dia. I això no
ens fa feliços. No necessitam un Dolce & Gabana, ni un Lotus, ni un Ferrari per ser feliços.
Necessitam sentir que tenim allò que realment
necessitam. La piràmide d’Abraham Maslow ens
diu les necessitats reals de la persona, on els
estaments fan referència a les necessitats reals: alimentació, seguretat,... Si aquestes estan
cobertes doncs la persona és feliç. La societat
actual ens porta a pensar que per ser feliços
hem de tenir molts diners i pertinences. Però
això no és així. Podem ser feliços amb molt
poca cosa.

Existeixen
Només

Pot, però no és gens recomanable. La frase
més típica entre els més amics és “I tu que ets
psicòleg...” , com dir “Tu em solucionaràs la

les crisis per edat?

Com

la crisi dels

40?

usam una part petita del nostre cervell?

Existeix
...

un psicòleg tracta als seus familiars i/o amics?

Bocamolla

és el camí per aconseguir la felicitat?

el síndrome post-vacacional?

Pots llegir la resta de l’entrevista completa fent clic a:
http://wp.me/p1PusD-1qG
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