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Barcelona, 10 de maig de 2011 

 
La UTCCB és el primer centre especialitzat en traum a de tot l’Estat Espanyol 

 

Neix la Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes de Ba rcelona 
 
La Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes de Barcelo na (UTCCB) ha estat presentada 
aquest matí a la UAB-Casa Convalescència de Barcelo na, amb l'objectiu d'oferir a la 
societat una atenció i intervenció psicològica espe cialitzada que vagi més enllà de la 
intervenció mèdica tradicional en una emergència o crisi.  
 

 
Acte de presentació de la UTCCB 

 
L’acte ha comptat amb la presència d’Ana Ripoll, rectora de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), Ingeborg Porcar, directora de la UTCCB, Josep Vilajoana, degà del Col·legi 
Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC), Maite Martínez, degana de la Facultat de 
Psicologia de la UAB, Cristina Molina, directora del Pla Director de Salut Mental i Addicions 
de la Generalitat de Catalunya, i Isabel Ribas, delegada de Salut de l’Ajuntament de 
Barcelona. Tots han coincidit en la importància de disposar d’una Unitat com aquesta, pionera 
en el nostre país, que compta amb la col·laboració i el recolzament de dues grans 
organitzacions com són el COPC i la UAB.  
 

 
Per ordre: Cristina Molina, Isabel Ribas, Maite Martínez, Ana Ripoll, Josep Vilajoana i Ingeborg Porcar 
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La UTCCB esdevé el primer centre especialitzat en trauma a nivell estatal i pren com a 
referència el Senter for Krise psykologi AS de Bergen (Noruega), l’Israel Center for the 
Treatment of Psychotrauma de Jerusalem (Israel), i el Northern Ireland Centre for Trauma and 
Transformation d’O'magh (Irlanda), centres altament reconeguts a nivell internacional en 
l’abordatge del trauma.  
 
Els professionals de la Unitat ofereixen, els 365 dies de l’any i les 24 hores del dia, mitjançant 
el 900 10 15 80 i el correu electrònic info@utccb.net, els seus serveis a persones, a famílies, 
a grups de víctimes i afectats, a organitzacions públiques i privades, i a la societat en general. 
Actua davant de qualsevol tipus d'esdeveniment crític o traumàtic i té com a objectiu prestar 
una assistència psicològica especialitzada i altament qualificada, tant en els moments 
immediatament posteriors a l'impacte, com en l'assessorament i el seguiment posteriors. 
 
La Unitat està conformada per tres grans pilars que són l’àmbit d’assistència i intervenció, 
l’àmbit de la docència i la investigació i l’àrea de consultoria. Donada la col·laboració entre la 
Facultat de Psicologia de la UAB i el COPC, la UTCCB vol esdevenir un centre de 
transferència de coneixement constantment actualitzat sobre intervenció en crisi. Pel que fa a 
l’àrea de consultoria, la UTCCB es dirigeix a tota mena d’organitzacions públiques i privades, 
des d’escoles fins a la petita i mitjana empresa, passant per les multinacionals i abastant 
l’administració pública local, autonòmica i estatal.  

 
Àrees d’actuació : 
 
� Intervenció directa. 
� Docència. 
� Investigació. 

Intervenció : 
 
� Pre-impacte. 
� Durant l’impacte. 
� Post-impacte. 

Tipus d’assistència : 
 
� Ambulatòria. 
� Telèfon 900. 
� On-line. 

Model d’intervenció psicològica especialitzada que segueix la UTCCB 
 
Aquesta Unitat és fruit d’un conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el 
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) i l’Institut de Trauma, Crisis i Conflictes de 
Barcelona (ITCCB).  

 
CONTACTES DE PREMSA 

 
Estel Carbó Vinaixa  

comunicacio@copc.cat  
Departament de Comunicació i Premsa  

Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) 
Mòb. 682 49 35 67 - Tel. 93 247 86 50 

www.copc.cat  

Miquel Àngel Linares 
miguelangel.linares@uab.cat  

Àrea de Comunicació i Promoció de la UAB 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Tel. 93 581 13 35 
www.uab.cat 

 
INFORMACIÓ D’INTERÈS: 
♦ Pla estratègic de la UTCCB 
♦ Díptic genèric de la UTCCB 
♦ Díptic docència i investigació UTCCB 
♦ Díptic assistencial UTCCB 
♦ Díptic consultoria UTCCB 
♦ Com podem parlar amb els nens i nenes de les notícies procedents del Japó? 
♦ Pautes per al maneig saludable i educatiu de la situació d’amenaça terrorista generada després de 

l’assassinat de Bin Laden. 


