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Segundo,
el dean

ROSA ÁIVNREZ PRADA ÐECANA T}fJ {;ü -,åXIçÌ TFICIAL nË pSIcoLoXíA

.-". ería injusto ol-
í&,,- ' vidar que entre
\ laspersonasque'*".#/ 

más han trabaja-
do, infatigable-

Ramón menteyensilen-
Loureiro cio, para lograr

que ra cateoral
de Santiago haya sido obje-
to por fin de Ia magna reha-
bilitación que aguardaba des-
de los tiempos de López Fe-
rreiro, el <<redescubridor>> de
la tumba del Apóstol (y tam-
bién, por cierto, y disculpen
que todo el tiempo nos salgan
ramas, gran restaurador y de-
fensor delmonasterio de Caa-
veiro), está el deán de la ba-
sílica compostelana, Segun-
do Leonardo Pérez López. Un
teólogo e historiador de pres-
tigio entodaEuropa que cuan-
do era un joven sacerdote re-
cién llegado de la Universidad
Pontificia llevó a cabo una in-
tensa labor en Ferrol, funda-
mentalmente en dos campos:
el de la atención a los desfa-
vorecidos, a través de Cari-
tas, y el de la cultura. Él fue
el primer director de Estu-
dios Mindonienses, publica-
ción diocesana que hoy diri-
ge Ramón Otero y que man-
tiene intercambios permanen-
tes con instituciones de todo
el mundo. iCuánto lo habrá
alegrado estos días ver restau-
rado el Pórtico, cuya rehabi-
litación, que lo ha hecho res-
plandecer de nuevo, culminó,
simbólicamente, enun acto al
que asistió la reina Sofía! Pe-
ro se preguntarán ustedes por
qué les hablo de todo estq que
en buena medida sabrían ya.
Pues miren: porque me esta-
ba acordando también de lo
mucho que trabajó el deán,
cuando era aquel joven cu-
ra del que les hablaba antes,
en el barrio de Caranza, don-
de tantos amigos tiene, y en
el antiguo colegio Los Hexá-
gonos. Siempre le gustó estar
cerca de la gente. Como sigue
haciendohoyno solo en Com-
postela, y en todos los Cami-
nos de Santiago, sino cadavez
que vuelve a su parroquia na-
tal, San Pedro do Buriz, en la
Terra Chá.

FORMAEION MUSICAL
Curso avanzado
de especialización
orquestal de la EAEM
La Escola de Altos Estudos Mu-
sicais (EAEM) ha convocado, a

través del Consorcio de Santia-
go, pruebas para la admisión y
selección de alumnos para el
curso avanzado de especiali-
zación orquestal. Quedan por
cubir cuatro plazas de violín y
una de contrabajo. El curso, de
1.5OO horas, es un título propio
de posgrado de la USC.

Insisttra <<pera que as
administracions
sonitaria, educatiu a,'
Iocal e aXustiza
garantonunhaboa
atencion psicoloxica>

¡o¡r eóuez
SANTIAGO,/ LA VOZ

Rosa Álvarez, decana do Cole-
xio Oficial de Psicoloxía de Ga-
licia (COPG) desde o 2006, ini-
cia outro mandato de catro anos
máis. Esta semana presidiu a pri-
meira xunta de goberno da enti-
dade, tras tomar posesión en xu-
ño. Ao falar de obxectivos afirma
que <insistiremos para que as ad-
ministracións sanitaria, educa-
tiva, local e a Xustiza gaîantan
unha boa atención psicolóxica.
Reivindicamos hai moitos anos
unha maior incorporación árede
pública e hai moitos avances por
conseguir. Aí está un recente re-
latorio do Defensor del Pueblo,
que indica que no noso sistema
de saúde har4,3 especialistas en
psicoloúa por cada 100.000 ha-
bitantes, o que supón catro veces
menos que na UE>>, manifesta.

-åComo pensan convencer ás
Administracións?

-Sen máis psicólogos nos ser-
vizos públicos aumentará a me.
dicación, teremos unha poboa-
ciónrnâis dependente dos fárma'-
cos. Que non se ofreza asistencia
psicolóxica non é un síntoma de
atraso, senón de inxustiza social.

-åE pensan que a sociedade
nota esa necesidade?

-A sociedade demanda cadavez
máis especialistas de psicoloxía
enpracticamente todos os cam-
pos,por iso temos que conseguir
a presenza que nos corresponde
socialmente, porque hai profesio-
nais con formación para respon-
der a esa demanda.

,rQue non se ofreza
asi sten cia p si coloxi ca
non é un síntoma de
atreso, senon de
inxustiza social>>

-éOnde se demandan?

-É chra a necesidade nos cen-
tros de ensino de primaria e se-
cundaria Recibimos moitas cha-
madas de docentes, asociacións
de nais epais, ou do propio alum-
nado, para traballar con poboa-
ción escolar en casos de aco-
so, violencia, trastornos de défi-
cit de atención.e hiperactivida-
de ben ou mal diagnosticados,
situacións de fracaso, anorexia,
adiccións ao xogo ou a Internet,
adolescentes cos que as familias
din que non poden na casa, ne-
cesidade de apoiopolamorte de
alguén na comunidade educati-
Ya, e outras situacións. Chaman
ao COPG por precisaren axuda._

-Hai orientadores e orientadoras.

-Hai, é certo, e ben que se preci-
san; porén, un orientador non ten
por que ser un psicólogo, pode
ser un docente ou un pedagogo,
e teñen unha función diferente.
Hoxe, a solución a moitos deses
problemas de que falaba é que
as persoas que o precisan vaian
a unha consulta de saúde men-
tal, o que supón demoras polas
listas de espera que hai no siste-
ma de saúde. E non sempre esa-
é a mellor solución.

-åGal é, pois, a solución?

-Que haxa, por exemplo,'espe-
cialistas de psicoloxía nos cen-
tros de atenciónprimaria de saú-
de, que é outra demanda históri-
ca. Estamos aver o que acontece
en Tui, tras a recente catástrofe
pirotécnica: hai persoas que de.
manda¡ atención psicolóxica e
non se lles está a dar. Nós pro-
puxemos que se ofrecese, como
aconteceu no caso.da catástro-
fe de Lorca lMurcia], e non se
atendeu por agora o noso pedido.

-åNon hai sensibilidade nas
Administracións?

-Non hai a suficiente; reclama-
mos que se nos teña máis en con-
ta como noutros países da UE.
Cando eu fixenprácticas en 1987

en Portugal xa detectei alí servi-
zos psicoléxicos polos que aquí
aíúda estamos a esperar.

-êComo.debería mellorar esa
sensibilidade?

-Nos inicios deste século o
COPG asinou convenios coa
Xunta para atención de vítimas
de violencia e menores, ou para
asistir ahomes que exercenvio-
lencia que o demanden volunta-
riamente. As vítimas da violen-
cia teñen dez sesiôns gratuítas,
que non son suficientes, porque
moitas son mulleres medicadas
contra a depresión ou que levan
sufrindo maltrato 20 anos. Por
iso propomos que esas persoas
reciban atención psicolóxica en
centros de saúde e nos servizos
sociais, que se lles garanta esa
atención na rede pública

ffSen maås p$nicsSlügo$i nos servizos
publicos auffiÏ{:'i: tf era ä äïeclicacimn>>
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Rosa Alva rez exerce como psicóloga en Santiago desde hai máis de tres décadas. p¡co noonleuez

<<A nosa intervención pode mellorar moitos ámbitos>>
Rosa Álvarez renovou parte da
directiva para esta nova etapa:
<<Temos ilusiónpara afrontar no-
vos retos e defender apsicoloxía
na sociedade. O COPG, interna-
mente está moi fortalecido, hai
moita participación nos colecti-
vos de recursos humanos, saúde,
educación, intervención, tráfi co,
xénero, ou no de emerxencias e
catástrofes>>, afirma

-äContemplan prioridades?

-Nesta etapa queremos traba-
llâr máis cos concellos, coa Fe-
gâmp e coas deputácións provin-
ciais, pois a dotación. de profe-

sionais de psicoloxía que teñen
é moi dispar.

-åQue lles poden ofrecer?

-Queremos 
que se convenzan,

como institucións máis próximas
á cidadanía, do beneficio social e

económico que supón ter espe-
cialistas en psicoloúa para facer
prevención e intervir en moitos
árnbitos, para que melloren.

-åQue ámbitos?

-A psicoloxía ten un espazo pa-
ra casos de emerxencia, como o
recente de Tui; ou no envellece-
mento, dependencia, menores,
migración, centros sociais e de

ensino, ou para a coordinación
con atención primaria de saúde
e con outros servÞos públicos.

-åÉ esa a principalprioridade?

--Tamén pretendemo s av anzar
na Xustiza..Hai uns anos, por un
convenio, comezamos en Santia-
go e en Ourense un servizo de
mediación, que agora se ofrece
nas sete principais cidades gale-
gas. Porén, hai concellos e par-
tidos xudiciais onde aínda non
chega, cando é evidente que é
positiva, pois axiliza os proce-
sos e, emocionalmente, é moi di-
ferente para a maioría das per-

soas pasar por un proceso xu-
dicial ou de mediación Por iso
propomos que se deixe de pres-
târ por convenio e que esa me-
diación psicolóxica sexa inicia-
tiva da Administración.

-ðTeñen máis preocupacións?

-Demàndamos 
máis apoio con-

tra o intrusismo. Na formación
universitaria son precisos máis
másteres, porque non toda a saí-
da laboral é sanitaria. Ou que se
garanta un itinerario profesional
grao-máster-PlR [psicólogo in-
terno residentel, que a día de ho-
xe aínda non se conseguiu.
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