ENTREVISTA A MERCÈ SOMS
Com a ponent del Cinefòrum d’Educació 12-02-2020
amb la projecció de la pel·lícula “Her”

La Mercè Soms, és la responsable de la Unitat de Ludopaties de l’Institut d’Assistència
Sanitària, especialitzat en l’atenció de pacients amb problemes de joc patològic o altres
addiccions no tòxiques.
Les preguntes del CEM
. Quina és la seva professió o especialitat? Psicòloga Clínica i especialitzada en addiccions
. On l'exerceix ? Actualment a la Unitat d’Atenció al Joc Patològic i altres Addiccions no
Tòxiques de la Xarxa de Salut Mental de Girona . IAS.
. Des de quan? 2002
. Té algun càrrec? Responsable de la Unitat.
. Per quins altres centres o llocs de responsabilitat ha passat? Des del 1988 al Centre
d’Atenció i Seguiment de drogodependències. Responsable del programa de tabaquisme.
També he estat professora associada de la UdG, Dpt. de Psicologia durant 17 anys.
. Té obres publicades? Alguns articles.
. Alguna anècdota o algun record especial de la seva activitat?
. Des de la seva experiència personal i professional, com veieu el mon de l'educació
actual i quins li sembla que són els seus principals reptes ? Actualment estic una mica
desvinculada del mon de l’educació.
. Què ens podria explicar de l'educació que va rebre vostè? Hi ha algun fet o alguna
persona que creu que el va influir d'alguna manera especial? La veritat és que tinc pocs
records de petita. Vaig anar a una escola de monges, eren altres temps.. Després ja a l’època
de l’institut jo ja treballava i estudiava, en aquella època es podia fer estudis nocturns i era més
fàcil poder fer les dues coses.
. Quina és la seva vinculació actual amb el mon de l'educació (familiar, professional,
investigació, medis de comunicació...) Actualment és molt petita. Estic en contacte amb
psicopedagogs per temes de formació.

