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Jornada ACPP. 14 setembre 2013 
 
La comprensió del sofriment  humà i de les diverses qualitats, sentits i 
significats, distribucions  i orígens  de la seva naturalesa ens  
transporten  a una  ineludible  visió crítica de la societat  
contemporània. 
  
Sabem que les condicions socioeconòmiques i la manca de valors ètics 
actuals han generat  gran dolor psíquic a moltes persones. L’ACPP 
està vinculada des del seu inici a la European  
Federation for Psychoanalytic Psychotherapy, EFPP. També a la 
Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, FEAP. 
Som cofundadors de la Asociación Española de Psicoterapia 
Psicoanalítica, AEPP. En totes aquestes Institucions els membres de 
l’ACPP hi tenen presència activa i càrrecs de responsabilitat per tal de 
fer arribar la psicoteràpia a la comunitat. Els professionals de l’ACPP 
tracten infants, adolescents, adults, persones grans, parelles, famílies, 
nadons, grups, organitzacions, des d’una perspectiva interdisciplinària 
dialogant amb mestres, metges, infermeres, treballadores socials i 
altres.  Per aquest motiu els avenços en psicoteràpia d’aquesta Jornada 
aprofundeixen en el tractament de persones que  estan vivint 
experiències emocionals  i estats d’indefensió i vulnerabilitat. Com 
sabeu ells necessiten un tractament acurat doncs viuen  una situació 
psico-social que  els afecta en el  més profund del seu  ésser  fins 
arribar a pertorbar els  seus  vincles d’amor i coneixement i   
augmenta els factors de risc d’emmalaltir.  
  
L’ impacte de les  pèrdues i les carències és molt important: La pèrdua 
d’una feina i un sou   necessaris  per viure, la  casa familiar, el 
trencament de l’equilibri emocional,  els  projectes de futur, la pèrdua 
d’una persona estimada, de la salut, de la suficient atenció psíquica i 
amor, la mancança de la mirada dels altres, de les possibilitats 
d’aprendre, dels nostres somnis vitals,   obren ferides emocionals molt 
profundes que reclamen contenció emocional, ajuda psicoterapèutica,  
psico-socio-educativa,  solidaritat creativa,  gènesi d’amor i 
pensament. 
 
 



El nostre agraïment a la Casa del Mar per deixar-nos estar plegats 
compartint  els avenços de la psicoteràpia psicoanalítica i obrir-nos a 
la comunitat, a municipis,  casals i diverses institucions, mestres, 
metges, infermers, treballadores socials i altres per contactar amb ells. 
També gràcies a totes les persones de l’ACPP, als experts de diferents 
edats que ens  aporten  avenços importants en les conferències; i als 
membres del Comitè Organitzatiu i Científic, a tots ells que 
s’impliquen en totes les comarques de Catalunya. 
   
Si els traumes visibles o invisibles que viuen les famílies afecten els 
petits en les primeres etapes de la vida, el desenvolupament del nadó 
queda afectat i sol repercutir  en  dificultats que sorgeixen en els seus 
vincles personals i grupals i ens els processos de simbolització. 
Problemàtiques que poden produir trastorns dels  aprenentatges i de la 
seva salut física i mental.  Fets molt importants que si no  poden rebre 
la  suficient i  pertinent  ajuda quan s’inicien, poden desenvolupar-se  
en el futur. Els conflictes i els dèficits greus es potencien 
recíprocament i desvetllen sentiments de ràbia que solen dirigir contra 
les mateixes persones o en el seu context.     
 
Les fantasies, la imaginació creativa,  els somnis individuals i socials 
generen mites que  ens   vehiculitzen cap a la creativitat en les 
relaciones, en la  interacció educativa, sanitària, en   l’obra d’art,  
llavors  immortals d’inconscient,  llavors d’aigua que possibiliten l’alè 
de viure, la solidaritat, la recerca i la transformació emocional i 
personal.  Us  invitem a  dialogar amb el nostre treball i a participar  
de forma viva amb nosaltres compartint  projectes de present i futur en 
l’ACPP per millorar aquesta situació.  
 
Què gaudiu d’una bona Jornada!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA 
 
MATÍ 

9.00 h  Lliurament de documentació 
 
9.15 h  Presentació: Montserrat Martínez  

Obertura: Sr. Josep Vilajoana i Celaya, degà del COPC 
                       
9.45 h  Conferència: Vincle afectiu i maternitat 
  Dra. Marta Sadurní, UdG 
  Modera: Magdalena Gayà 
 

 10.45 h  Taula A: 
Jordi Arévalo: Pot la creativitat donar sentit al buit 
existencial dels pacients?  
Lluïsa Vilardell: El dificultós trànsit cap a l’adultesa: un 
abordatge des de la perspectiva relacional
 Modera: Pilar Barbany  
    

 11.45 h  Break  
 12.15 h  Diàleg   
 13.00 h   Dinar 
 
TARDA   
 15.30 h   Taula B:  

Carlos Tabbia: Enamorarse hoy: un desafío de la 
Intimidad 
Mª Cristina Betrian i Piquet: El tempo psíquic en  
temps d’immediateses. Posada en escena, 
reconeixement i  transformació del dolor psíquic 
Modera: Mª José Bolarin 

 
 16.30 h   Diàleg   
 
 17.00 h   Taula C: 
 Olga López: L’expressió engabiada 

Angelina Graell: La mentalització com estratègia per 
afavorir el vincle afectiu 
Modera: Dolors Medina 

 
 18.00 h   Diàleg 
 18.30 h    Cloenda: Jesús Gracia. President ACPP 



  
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 

 
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA 
 
Per fer la reserva de la inscripció poseu-vos en contacte amb la Secretaria de 
la Jornada. 
 
Si esteu interessats en quedar-vos al break i/o dinar demaneu informació a la 
Secretaria de la Jornada 
 
 
Secretaria de la Jornada: 
 
Núria Daudé i Marga Torrens 
Horari: 
Dilluns, dimecres, dijous  i divendres de 10:30 a 14:30 hores. 
Dimarts de 19:00 a 22:00 hores 
Telèfon: 93 212 78 96 
 
E-mail: 
 
master.semipresencial.dimarts@psicoterapeuta.org 
 
master.presencial@psicoterapeuta.org 
 
master.semipresencial.dissabte@psicoterapeuta.org 
 
 
 
 
Comitè Organitzador: Pere Barbosa, Joan Manuel Blanqué, Montserrat 
Bassols, Isabel Bretones, Grushenka Comas, Jesús Gracia, Josepa López, 
Elizabeth Llorca, Montserrat Martínez, Marina Mestres, Montserrat Pol, Maria 
de Querol, Mireia Riu, Marta Sadurní, Núria Tomàs, Carme Vilaginés. 
 
Comitè Científic: Teresa Barceló, Araceli Baíllo Mompeàn, Ángeles Castaño, 
Sílvia Ciprés,  Alfredo Felices, Olga Ibáñez, Carmen Largo, Sonia López, 
Aurora Luna, Fina Llobet, Dina Martínez, Cèlia Montañés, Albert Montaner, 
Olga Prada, Esther Palahí, Teresa Pont, Pere Jaume Serra, Albert Torner, 
Raquel Vidal.  
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INSCRIPCIÓ GRATUÏTA.  FULL D’INSCRIPCIÓ  
 

   -   Nom:  __________________________________________________________ 

       Cognoms: _______________________________________________________ 

       Adreça: _________________________________________________________ 

   C.P.: ___________________________________________________________ 

   Població: _______________________________________________________ 

   Província: _______________________________________________________ 

   Telèfon: ________________________________________________________ 

   Adreces electròniques: ____________________________________________ 

    - Centre de treball: 

       Adreça: _________________________________________________________ 

       Telèfon: _________________________________________________________ 

       Adreces electròniques: ____________________________________________ 

    - Consulta privada:  

      Adreça:__________________________________________________________ 

      Telèfon: _________________________________________________________ 

       Adreces electròniques: ____________________________________________ 

  - Especialitat: 

       Nadons   □    Infants   □    Adolescents   □    Adults   □    Persones grans   □ 

Enviar butlleta d’inscripció per fax al número 93 417 45 57 o per e-mail: 

master.semipresencial.dimarts@psicoterapeuta.org 
master.presencial@psicoterapeuta.org 

master.semipresencial.dissabte@psicoterapeuta.org 
 



 
        INSTITUCIONS COL·LABORADORES 
 

 Centre Assistencial de Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 Centre d’Higiene Mental de Cornellà. 
 Centre Especial Carrilet. 
 CSMIJ del Baix Empordà. 
 Sant Pere Claver Fundació Sanitària. 
 Fundació Orienta: 
 CSMIJ de Castelldefels 
 CSMIJ d’El Prat de Llobregat 
 CSMIJ de Gavà  
 CSMIJ de l’Hospitalet 
 CSMIJ de Sant Boi 
 Hospital de Sant Pau (Servei de Pediatria). 
 Hospital Universitari Sant Joan de Reus. 
 Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà del Departament de 

Psicologia de la UdG. 
 Institut Pere Mata. 
 Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 

 
         
        ENTITATS COL·LABORADORES 
     
 

                                  
                                                                    

                                                        
 

                              
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 


