Un estudi sobre xarxes socials i alteracions
psicològiques guanya el Vila-Saborit de Psicologia
Sanitària
• Aquests premis, promoguts per la Fundació Família Vila-Saborit amb el
suport de la Universitat Abat Oliba CEU, reconeixen els millors TFM en
Psicologia General Sanitària de Catalunya
• La guanyadora ha estat Helena Vall, pel treball 'Xarxes socials i
alteracions psicològiques: relació entre l'ús de xarxes socials i variables
psicològiques i d'imatge corporal en una mostra comunitària'
Barcelona, 7 d'octubre de 2019.- La Fundació Família Vila-Saborit
(wwwwww.fundaciovilasaborit.cat), amb el suport de la Universitat Abat Oliba CEU
(UAO CEU), ha lliurat els guardons de la III edició del Premi Vila-Saborit en
Psicologia General Sanitària, que premia els millors treballs finals dels màsters
universitaris en Psicologia General Sanitària que s'imparteixen a Catalunya.
La guanyadora ha estat l'estudiant de la Universitat de Barcelona, Helena Vall, pel
treball 'Xarxes socials i alteracions psicològiques: relació entre l'ús de xarxes socials i
variables psicològiques i d'imatge corporal en una mostra comunitària". El primer
accèssit ha estat per a l'estudiant de la Universitat Ramon Llull, Patricia Urieta
('Influència del factor d'universalitat en el procés de cohesió d'una teràpia grupal en
pacients afectats de depressió), mentre que el segon ha recaigut en l'estudiant del
màster de la UAO CEU, Alejandra Vázquez, que havia presentat el treball 'Detecció de
violència de gènere i psicopatologia en els serveis sanitaris d'atenció primària'.
Els premiats han estat triats per un jurat compost per Luis Botella (FPCEE, Universitat
Ramon Llull), Alba Pérez (Universitat Oberta de Catalunya) i Vanesa Berlanga
(Universitat Abat Oliba CEU).
Els guanyadors han rebut el premi de mans del president de la Fundació Vila-Saborit,
Delfí Vila. L'acte, celebrat en la UAO CEU, ha coincidit amb l'obertura de la sisena
edició del màster universitari en Psicologia General Sanitària (MUPGS) d'aquesta
universitat. També han estat presents el director del Servei de Psiquiatria de l'Hospital
Universitari Sagrat Cor i vocal de la Fundació Família Vila-Saborit, Juan Seguí, la
directora del MUPGS de la UAO CEU, Montserrat Giner, i el coordinador d'aquest
màster, Simón García-Ventura.
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El primer premi dels Vila-Saborit en Psicologia General Sanitària porta aparellada una
suma de 1.000 euros, mentre que el primer i el segon accèssit estan gratificats amb
500 i 250 euros. El propòsit últim dels premis és promoure la recerca, i divulgació
d'aquesta, en el camp de la Psicologia General Sanitària. Es considera que un mitjà per
contribuir a aquesta causa és incentivar l'excel·lència en els TF dels màsters en
Psicologia General Sanitària.
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