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LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA I LA SOCIETAT CATALANA DE 
PSIQUIATRIA I SALUT MENTAL FIRMEN UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

 
 

Els Presidents de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), Jerónimo Sáiz 
Ruiz, i de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental (SCPSM), Diego Palao 
Vidal, han firmat un conveni de col·laboració entre ambdues societats científiques, dins 
d’un escrupolós respecte de la personalitat i característiques de cadascuna. 

 
Mitjançant aquest conveni, les dues entitats es comprometen a col·laborar en la 

consecució d’objetius comuns en el camp de la psiquiatria i la salut mental. Per 
exemple, la col·laboració en matèria de formació, investigació, organització d’activitats 
científiques, elaboració de guies clíniques, disseny de programes preventius en salut 
mental, desenvolupament professional dels i les psiquiatres, participació en tribunals, o 
assessoria a institucions sanitàries. 

 
La SCPSM aportarà a la SEP un major coneixement i proximitat a les 

necessitats de les i els psiquiatres catalans i de l’assistència psiquiàtrica a Catalunya, 
mentre que la SEP facilitarà a la SCPSM representativitat en institucions de l’Estat 
espanyol, europees i mundials, com la Asociación Europea de Psiquiatría o la 
Organización Mundial de Psiquiatría. Una mostra de la col·laboració ha estat la 
participació de la SCPSM en els dos últims Congressos Nacionals de Psiquiatria, 
celebrats a Madrid i Barcelona, dins als Fòrums de Debat sobre l’“Assistència 
Psiquiàtrica a Espanya” i “L’Avaluació de l’Estratègia en Salut Mental del Sistema 
Nacional de Salud”, organitzats per la SEP. 

 
Un altre objectiu de la SEP és proporcionar un fòrum de trobada i comunicació 

a les diferents societats científiques psiquiàtriques autonòmiques. En aquest sentit, 
s’han firmat convenis similars en dates recents amb la Sociedad Gallega de 
Psiquiatría, la Sociedad Valenciana de Psiquiatría i la Sociedad Vasco-Navarra de 
Psiquiatría, i es troben en fase de preparació convenis amb altres societats 
autonòmiques. 

 
Pròximament, les societats unides per conveni realitzaran una reunió a la seu 

de la SEP a Madrid, per a traçar les línies estratègiques de col·laboració. 
 

 


