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Seminaris de Formació Continuada 2022-2023 
 

 

 

 

 

Programa del seminari núm.9 

 

Psicopatologies basades en les 

falles del narcisisme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****CURS RECONEGUT PER LA FORMACIÓ DE PSICOTERAPEUTA PSICOANALÍTIC***** 

 

El Narcisisme està a la base de nombrosos trastorns psicopatològics: Patologia Borderline, Perversions, 

Addiccions, Psicopaties, etc. Estudiarem i aprofundirem en aquest concepte i en com es manifesta en el 

patiment del pacient i amb les relacions que estableix amb el mon. 
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Docents: Jordi Arévalo, Jesús Gràcia i Elizabeth Llorca.  

Breu explicació dels docents:  

Jordi Arévalo. Psicòleg i Psicoterapeuta de nens, d’adolescents i adults. Actualment tre-
balla a la pràctica privada www.jordiarevalo.com i MBT Barcelona. Psicoterapeuta acredi-
tat per l’Anna Freud Institute de Londres en Psicoteràpia Basada en la Mentalització. Psi-
coterapeuta acreditat pel New York Personality Disorders Institute en Psicoteràpia Foca-
litzada en la Transferència. Ha treballat en diferents hospitals en Unitats d’Aguts, Sub-
Aguts, Hospitals de Dia, Consultes externes i Comunitats Terapèutiques de Toxicomanies 
a Barcelona i Londres. Supervisa a professionals i equips de la salut mental. 

Jesús Gràcia: Psicòleg. Membre de l’ACPP . Professor dels Màsters de la UdG i  de Perfec-
cionament de l’ACPP. Professor de cursos de Formació Continuada. Supervisor de dife-
rents institucions. Especialista en Immigració. Col·labora de forma regular amb l’ARA DIA. 
Autor de diversos llibres i articles. Supervisor individual i en grup.   

Elizabeth Llorca: Psicòloga clínica, Psicoanalista i psicoterapeuta. Membre amb funcions 
didàctiques de  l'ACPP. Membre Didacta de la FEAP. Codirectora i professora dels Màsters  
de l´ACPP i  la UdG i professora de cursos de Formació  Continuada de l’ACPP. Supervisora 
individual i en grup. 

Adreçat a: Qualsevol professionals que treballa en l’àmbit de la clínica assistencial i psico-
terapèutica. 

Dates: Dissabtes: 15 d'octubre, 19 de novembre i 17 de desembre de 2022; 21 de gener, 
18 de febrer, 18 de març, 15 d'abril, 20 de maig, 17 de juny i 8 de juliol de 2023.  

Horari: 15:30 a 17:30h 

Format: Presencial i online (híbrid) 

Total hores: 20 hores (10 sessions) 

Preu: 400€ 

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ: 

Us podeu inscriure en el seminari omplint el formulari d’inscripció, sol·licitar-lo a secreta-
ria trucant al 93.212.78.96 (Noemí) o enviant un e-mail a secretaria@psicoterapeuta.org 

 


