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Xavier Sardiña Agra é psicólogo clínico no Complexo Hospita-
lario Universitario da Coruña, Máster en Neuropsicoloxía Clíni-
ca pola Universidade de Santiago de Compostela. Presidente da 
Sección de Psicoloxía Clínica do Colexio Oficial de Psicoloxía de  
Galicia. Secretario do Comité Organizador e do Comité Científico 
do I Congreso Galego de Psicoloxía Clínica.

 Rocío calvo  Cando e como se pensa no I Congreso Galego de Psicoloxía  
Clínica?

 Xavier sardiña  A proposta realízaa Miguel Anxo García Álvarez na Asemblea de 
socios da Sección de Clínica que celebramos en Ferrol en novem-
bro de 2004. Despois do visto bo da Asemblea para esta proposta, 
a xunta directiva da Sección, un mes máis tarde, pon en marcha a 
creación dun grupo de traballo coa encomenda de facer un primei-
ro deseño de contidos e estrutura para un Congreso no ano 2009.

  É durante o ano 2005 cando se configuran os comités científico e 
organizador, e cando se determina que a estrutura do Congreso 
«pivotará» sobre dúas Presentacións principais, unha máis clíni-
ca e a outra máis centrada na realidade profesional, e arredor das 
presentacións artellaríanse uns dez simposios.
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 R.C.  O obxectivo principal co que se organizou e realizou viuse  
satisfeito?

 x.s.  Non houbo un único obxectivo principal, senón varios e todos  
eles importantes.

  Temos que recordar que nos encontrábamos nun momento onde 
primeiro o Real Decreto de Centros Sanitarios (outubro de 2003), 
e despois a LOPS (novembro de 2003) tiñan provocado toda unha 
convulsión no colectivo da Psicoloxía Clínica, dando lugar a im-
portantes enfrontamentos dentro do noso colectivo. Un primeiro 
obxectivo deste Congreso foi a proposta dun traballo en común e 
colectivo que permitira contrarrestar a tendencia á disgregación 
provocada principalmente polas inquietudes de quen vía en peri-
go o seu traballo ou o futuro da Psicoloxía Clínica. Esa foi a idea 
aprobada nesa Asemblea do ano 2004.

  O feito de propor a idea da «construción» dun Congreso a cin-
co anos vista, tiña por obxectivo, pois, ademais de xeración e es-
truturación de coñecementos específicos, xerar tamén dinámicas 
entre diferentes ámbitos de actuación, que permitisen unha maior 
cohesión nos ámbitos de investigación, formación, asistencial, or-
ganizativo e persoal.

  Outro obxectivo era realizar un acto que permitira certificar a ma-
durez e o asentamento social da Psicoloxía Clínica galega. Desexá-
bamos que durante os días que durase o Congreso nos contásemos 
a nós mesmos o que facíamos no noso traballar día a día. Ao mes-
mo tempo queríamos ter representadas todas as diferentes áreas 
da Psicoloxía Clínica, polo que se fixeron encargos concretos para 
levar a cabo os diferentes simposios.

  E por último, a celebración do Congreso tiña, como todos os con-
gresos, os obxectivos de intercambio de coñecemento, divulgación 
científica e proxección profesional á sociedade.

 R.C.  A quen foi dirixido fundamentalmente?
 x.s.  A idea era a de facer un Congreso de «nós para nós». Tíñamos 

claro que non poderíamos ofertar unha novidade científica a nivel 
internacional, mais si reflexionar sobre como debe ser o exercicio 
do/a psicólogo/a clínico/a na actualidade, buscando aumentar a 
calidade e rigor da práctica profesional dos/as psicólogos/as clí-
nicos/as.

 R.C.  A participación e implicación dos/as psicólogos/as galegos/as 
foi a esperada?

 x.s.  A participación estivo moi por cima das nosas mellores expectati-
vas. Tendo en conta que o número de asistentes andou por volta 
os 500, cando neste momento estaban colexiados no COPG preto 
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de 2.200 psicólogos, penso que logramos, cando menos, bastante 
interese entre as nosas e os nosos compañeiros.

  En canto á implicación e traballo, teño que dicir que unhas 200 
persoas das 500 que asistimos ao Congreso, estivemos implicadas 
ou ben na súa organización ou ben na elaboración de contidos. 
E moitas desas 200 persoas, estiveron durante dous ou tres anos 
xuntándose, facendo traballos de investigación e pondo do seu 
esforzo, dunha forma totalmente altruísta, o cal é reflexo da im-
plicación do noso colectivo polo noso propio desenvolvemento. 
Tamén penso que isto nos fai optimistas co futuro, e recalca que 
nos unen moitas máis cousas das que nos poden separar, xa sexa 
en termos de orientación terapéutica ou campo de traballo.

 R.C.  Canto aos temas tratados, pensas que cubriron as expectativas 
das persoas asistentes?

 x.s.  Desde o comité científico tentouse abordar as principais áreas de 
traballo da Psicoloxía Clínica, entre presentacións e simposios. 
Ademais, contando coa grande cantidade de comunicacións que 
se tiveron que agrupar en cinco mesas, máis os pósters, creo que se 
cubriu tanto o ámbito de investigación como o ámbito práctico. 

  Outra fonte que indica o interese suscitado foi o nivel dos debates, 
que nalgún momento chegou a ser moi intenso, mais que é com-
prensíbel entre profesionais implicados co desenvolvemento do 
seu campo.

  Da análise das follas de avaliación tamén puidemos constatar que 
se cubriron as expectativas.

 R.C.  Das conclusións extraídas de todo tratado no Congreso, cales 
destacarías e por que?

 x.s.  A madurez do colectivo. A firmeza das estruturas organizativas da 
Psicoloxía Clínica, en especial da Sección de Psicoloxía Clínica do 
COPG, que foi quen de dar amparo a todo este proxecto.

  O nivel de competencia profesional que teñen os/as psicólogos/as  
clínicos/as galegos/as. A seguranza no traballo que realizan, a 
análise das dificultades con que se encontran, e o feito de poder 
chegar a compartir cos compañeiros e compañeiras esas dificul-
tades técnicas e organizativas, penso que son características do 
noso colectivo.

 R.C.  Na túa opinión e como Presidente da Sección, que necesidades 
apuntarías que ten a Psicoloxía Clínica Galega e, polo tanto, 
cales poderían ser os proxectos a desenvolver?

 x.s.  Afianzar a posición da Psicoloxía Clínica como parte insubstituíbel 
do Sistema Sanitario, tanto no ámbito público como privado. Esta-
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mos nun momento no que se suma a crise económica coa crise do 
concepto bio-psico-social da saúde, e se está a dar unha énfase des-
mesurada a un enfoque bioloxicista da saúde, tratando de trasladar 
e igualar o «psico» co ámbito do «social». Isto é claro cando 
vemos que para moitos transtornos mentais, en guías como a Guía 
NICE, se indican como tratamentos de elección os tratamentos 
psicolóxicos, e no día a día as institucións sanitarias parece que 
están a amparar respostas farmacolóxicas para os mesmos casos.

  Apoiar os compañeiros e compañeiras que veñen traballar na psi-
coloxía clínica no ámbito privado, en canto non se teña garantido, 
«branco sobre negro», o dereito de traballar neste campo (reso-
lución do recurso do decreto de centros sanitarios).

  Traballar para que os responsábeis políticos deseñen unha sanida-
de pública onde se garanta aos cidadáns unha atención psicolóxica 
clínica, mellorando os ratios de psicólogos clínicos en relación á 
poboación total. E aumentando o número de prazas PIR que se 
ofertan en Galicia.

  Durante estes anos nos que estivemos a traballar na organización 
do Congreso démonos conta de eivas importantes, como a nula 
valoración por parte das institucións públicas da Presentación 
sobre Psicoterapias. Teremos que dar un pulo á investigación en 
psicoloxía clínica en Galicia, favorecendo as canles entre Facultade 
de Psicoloxía e psicólogos clínicos.

  Outra necesidade é manter unha formación de calidade. Por unha 
banda temos que mellorar a relación coa formación universitaria 
da psicoloxía no campo da Psicoloxía Clínica, implicármonos na 
formación do prácticum (tanto no grao como no máster) para que 
sexan realmente prácticas profesionais. Por outra banda debemos 
manter o apoio á formación PIR, e tamén ofrecer, desde o COPG, 
formación continuada de calidade e accesíbel a todos/as os/as co-
lexiados/as.

 R.C.  Moitas grazas.
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