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EINES PER COMPRENDRE LA MENT” 
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Presentació 

 

Aquesta és la quarta  Jornada que l’ACPP organitza a comarques. La primera va ser a Ascó, la 

segona a Girona, la tercera a Lleida i enguany a Tarragona. 

En aquesta Jornada ens proposem pensar tots plegats en un tema tan important com és el de 

les eines en que comptem els professionals de la salut per comprendre les persones amb les 

que treballem. Contemplarem la preparació dels professionals, el nostre treball personal i  

cadascuna de les eines i recursos dels que disposem (entrevistes, tècniques projectives, 

l’escolta i la comprensió, etc). Pensarem en com ens adaptem i incorporem a les noves 

tecnologies. Els temps canvien, les persones anem a un altre ritme. Però seguim endavant 

tractant de fer bé la nostra feina i anar-nos apropant cada cop millor  a la connexió emocional 

amb les persones que ajudem. 

De tot això en parlarem i pensarem i, sobretot posarem en comú les nostres experiències, que 

també és una altra de les nostres eines per créixer professionalment.   

Amb molta il·lusió, membres de l’ACPP juntament amb professionals de Tarragona 

compartirem el nostre treball i experiència. El nostre desig és obrir i construir llaços que ens 

enriqueixin a tots. 

L'ACPP, Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica, fundada l'any 1986, és un col·lectiu 

constituït per psicoterapeutes d'orientació psicoanalítica amb una extensa formació i 

experiència clínica que treballen en els diversos àmbits de la salut mental, tant en el camp 

privat com en el públic. 

L'ACPP està vinculada a la FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas), que 

aplega els psicoterapeutes de les diverses línies i tendències de tot l'Estat  i a l'AEPP 

(Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica), que aplega els psicoterapeutes 

d'orientació psicoanalítica de l'Estat espanyol. 

L'ACPP és cofundadora d'ambdues organitzacions. 

L'ACPP està reconeguda com l'única associació de psicoterapeutes d'àmbit català per l'EFPP 

(European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy) i hi està vinculada. 

 

L’ACPP des de l’any 1994, amb l’objectiu d’oferir una formació per psicoterapeutes seguint els 

criteris de la Federació Europea de Psicoteràpia Psicoanalítica (EFPP) organitza la formació 

necessària per ser psicoterapeuta d’orientació psicoanalítica. 

Els Màsters de l’ACPP van adreçats a metges, psicòlegs i altres professionals de la salut mental, 

que desitgin tenir un coneixement del pensament i de la psicoteràpia psicoanalítica. 

 

 

 

 

 



 

Programa 

MATÍ 

 

09.30         Lliurament de documentació. 

   

09.45         Inauguració a càrrec de: 

 Elizabeth Llorca. Psicòloga clínica. Membre Didacta de l’ACPP. 

Psicoanalista SEP-IPA. Docent dels Màsters de l’ACPP i UdG. 

Membre de l’actual Consell directiu de l’ACPP.  

   

  Presentació a càrrec de: 

 Jaume Descarrega. President de la Delegació de Tarragona  del 

Col·legi Oficial de  Psicologia de Catalunya.  

 Sra. Ana Santos. 9a tinenta d´alcalde de Serveis a les Persones i 

Salud Pública. 

 

10.15 
 
 
 
      
 
 
10.45 

 Conferència.  

“El diagnòstic i el re-coneixement”. 

A càrrec de: Pere Jaume Serra. Psicòleg clínic, Psicoterapeuta. Fundador,  

Membre Didacta  i docent de l'ACPP. Fundador i membre del Centre Emili  

Mira. 

 

Conferència. 

“La comunicació a través dels Gràfics: eines d´ utilitat professional” 
A càrrec de: Teresa Pont. Especialista en psicologia clínica i en tècniques 

projectives gràfiques. Docent dels Màsters de l’ACPP i UDG. 

 

Modera: Cèlia Montañés. Psicòloga i Psicoterapeuta del Centre de Salut 

Mental Infanto/Juvenil (CSMIJ) de la Fundació Orienta de l'Hospitalet de 

Llobregat. Docent dels Màsters de l’ACPP i UdG. 

   

11.15  Col·loqui. 

   

11.45  Esmorzar. 

   



12.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1a taula. 

 

 “Primeros encuentros con el paciente líquido.  De la conexión al 

vínculo”.              

 A càrrec de: Araceli Baíllo. Psicòloga i Psicoterapeuta. Associada a   

l' ACPP i acreditada per la FEAP i l´ AEPP. Directora del Centre 

Psicològic R-Inicia a Tarragona. 

 “Sobre el desig de saber o les seves resistències”.                                                                               

A càrrec de: Anna Albareda. Psicòloga i Psicoterapeuta 

Psicoanalítica. Membre associada de l´ ACPP. 

  Modera: LluÍs Aixalà. Psicòleg i Psicoterapeuta. Membre associat de 

l'ACPP. Psicoterapeuta acreditat per la FEAP i AEPP. 

13.00  
 

 Col·loqui. 

 

DINAR DE TREBALL 

 

 

TARDA   

   
15.15  2a taula. 

 “Psicoteràpia de grup amb dones víctimes de violència 

masclista”.                                                                                         

        A càrrec de:  Alba Garriga. Psicòloga sanitària responsable de    

        l´atenció psicològica a dones maltractades en serveis    

        municipals. 

 “ Un espai que ens contingui, un espai per pensar-nos”.                                                                           

A càrrec de: Aurora Luna. Psicòloga Clínica i Psicoterapeuta. 

Coordinadora de la USAP de la Fundació Vallès Oriental per 

Disminuïts Psíquics. 

 Modera: Sandra Bericat. Psicòloga general sanitària i 

Psicoterapeuta. Assessora Psicopedagògica en escoles bressols. 

Membre associada de l'ACPP. 

   

16.00  Col·loqui. 

   

   

16.45 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cloenda a càrrec de: 

 Jesús Gràcia Alfranca. President de l´Associació Catalana 

Psicoteràpia Psicoanalítica. Psicòleg Especialista en Psicologia 

Clínica. Psicòleg del CSMA de Sant Andreu Barcelona. 

 

 

17.30  Opcional: Visita turística guiada a les ruïnes romanes ( pendent de 

confirmar preu). 



  
 
 
 

 

Informació i inscripcions:  

 Delegació de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 

Telèfon: 977.214.102 

 

Preu: 

 15 €. Col·legiats del COPC, estudiants del grau de psicologia i  associats de l´ACPP. 

 20 €. Resta d’assistents. 

 

Inscripció i pagament 

 La inscripció i pagament es realitzen a www.copc.cat  apartat de FORMACIÓ. 

 

Comitè Organitzador:  

Araceli Baíllo, Francesc Brull, Maisa Campos, Elizabeth Llorca, Cèlia Montañés, Ester 

Olivella , Núria Tomàs 

Comitè Científic:  

Pilar Barbany, Àngels Codosero, Jesús Gràcia, Elizabeth Llorca, Montserrat Martínez, 

Núria Tomàs. 

 

Institucions col·laboradores: 

 Centre Emili Mira. 

 Centre Especial Carrilet. 

 Centre Psicològic R-Inicia www.rinicia.com. 

 Centro de Psicologia CANVIS. 

 EDAI Associació. 

 FEAP. Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas. 

 Fundació Orienta. 

  IAS, Institut d’Assistència Sanitària 

 Sant Pere Claver Fundació Sanitària. 

 Sociedad Española de Psicoanálisis. 


