
 

 

 
 

CICLE DE CONFERÈNCIES 

CURS 2021-2022 
  

Les conferències començaran a les 20 h. 

  

14 d’octubre de 2021 

Conferència Inaugural del curs:  

“Una efemèride a recordar: 100 anys de 

Psicologia de les masses. Senzilles 

consideracions” 
Jaume Patuel Puig 

La finalitat de la conferència és fer MEMÒRIA HISTÒRICA PSICOANALÍTICA aprofitant el centenari dels                          
treballs de Freud. I veure si tenen alguna actualitat i en quin esperit van ser escrits” 

 

11 de novembre de 2021 

“Pensar el suïcidi” 
Teresa Sunyé i Barcons 

Donar-se mort a si mateix/a ha estat un acte present en la història de la humanitat, però les formes com  

s’ha comprès i valorat han variat al llarg dels segles. Quan atenem un pacient amb intents de suïcidi se’ns 
plantegen una sèrie d’inquietuds i interrogants complexes.  

 

13 de gener de 2022 

“Edipo Queer” 
Araceli Baíllo Mompeán 

En aquesta conferència reflexionarem sobre les lògiques heteronormatives edípiques i biomèdiques, que  
han configurat el nostre imaginari binari sobre la sexualitat humana i han sostingut el paradigma de la  

correcció, i anirem cap a lògiques més relacionals, que promouen la comprensió de la diversitat  
sexeafectiva i de gèneres , com a formes d'habitar el món des de les relacions de reconeixement mutu. 

Reflexionarem sobre les experiències de les persones trans i no heterosexuals en psicoteràpia, 
principalment aprofundirem en els reptes i malestars que presenten les experiències trans en la nostra  

societat, dins de les relacions de poder existents. 

 

10 de febrer de 2022 

“Els riscos derivats de la maduresa precoç i la 

dissolució social del concepte d’infància en un 

context de societat líquida”   

Gemma Cánovas Sau  
Aportar reflexions al voltant dels riscos derivats del procés de retallada dels temps evolutius de la  

infància en el plànol psicològic i els efectes en la construcció de la identitat dels menors.  
Senyalar possibles camins per fer prevenció.  

 

10 de març de 2022 

“Una mirada nova al psicòleg d’hospital. 

L’experiència d’Itàlia” 

Fabiola Dunyó Esteve 
Compartir la experiència del treball de Fabiola en hospitals italians, per què ens pot fer reflexionar  

sobre la complexitat de rol i tasca primària, ja que a Itàlia els equips de psicologia no només  
s’encarreguen de la salut mental dels ingressats (i de les famílies), sinó també de la salut dels equips 

multidisciplinaris de professionals 

12 de maig de 2022 

“El cos en el procés psicoterapèutic” 
Teresa Sunyé i Barcons 

Actualment diverses àrees de coneixement han ressaltat la necessitat d’incloure el cos  en la interrelació  
terapèutica  per la seva aportació de comunicació no verbal i sensoriomotriu, ja que aporta clarificació i  

comprensió de la dinàmica psíquica i relacional del pacient. 
 

9 de juny de 2022 

Controvèrsies sobre el tema trans”  
Grup de Treball Psicoanàlisi i Societat del COPC 

Reflexions al voltant del tema trans. 
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