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CICLE DE CONFERÈNCIES 

CURS 2022-2023 
 

Les conferències començaran a les 20 h. 
 

 

15 de desembre de 2022 

“Psicoanàlisi de les Caracteropaties” 
Eduardo Braier 

Va ser el propi  creador de la psicoanàlisi qui va assenyalar que la teràpia psicoanalítica és “… el 
lliurar a un ésser humà dels seus símptomes neuròtics, de les seves inhibicions i anormalitats del 

caràcter”  (Freud, Anàlisi terminable i interminable). En rigor, i tal com ho sostinguessin W. Reich, O. 
Fenichel i més tard D. Winnicott, tot tractament psicoanalític és una anàlisi del caràcter. 

 
 

26 de gener de 2023 

“Experiències Trans” 

De la tutela psiquiàtrica a l' abandonament psicològic 

Araceli Baillo 
La motivació d'aquesta conferència és generar un espai de reflexió sobre els malestars de gènere, en un 
context de molta incertesa social on els essencialismes identitaris i biologicistes han ressorgit amb molta 

força, així com repensar col·lectivament que tipus d'abordatges psicològics que parteixen del model 
biomèdic s'han estat realitzant històricament i la desaparició dels professionals de la psicologia en les 

noves lleis,  així com plantejar la necessitat de generar espais psicosocials que promoguin visions 
complexes, sobre els malestars de gènere en interacció amb altres vulnerabilitats i malestars 

psicosocials. 

9 de febrer de 2023 

“Adolescència i vincles afectius. Consideracions 

en l'atenció terapèutica des d'un Hospital de dia 

per a adolescents.”  
 

Berna Villarreal 
El desenvolupament psicològic i relacional requereix de vincles afectius que ofereixin a l'adolescent un 

marc de referència i de seguretat emocional des del qual poder experimentar canvis. A la llum de la 
teoria de la inclinació, ens interessa comprendre l'etapa de l'adolescència i reflexionar sobre els 

vincles afectius en aquesta etapa, els seus canvis i les seves vicissituds en el context contemporani. 
Aproximem aquests principis a la pràctica clínica i social per a pensar en aspectes importants en 

l'acompanyament i procés de tractament a adolescents amb psicopatologia, atesos des d'un Hospital 
de dia per a adolescents. 

 

9 de març de 2023 

“Dialogant amb el Joc.” 
Taula rodona amb autors del llibre  

“EN JUEGO. Teoría y técnica del juego en la pràctica clínica actual.” 

Moderadora: Rosa Royo 

13 d’abril  de 2023 

“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. 

11 de maig de 2023 

“Emergència climàtica i salut mental”  
Susanna Tres 

Cada cop més persones pateixen eco-ansietat o dol climàtic. És el patiment ocasionat per les 
conseqüències de la crisi ecològica global. Els psicoterapeutes sabem escoltar aquest malestar? 

Conceptes per entendre i afrontar aquesta complexa problemàtica. 

8 de juny de 2023 

“Riscos derivats de la hipersexualització de la 

infància. Repercussió psicològica en les nenes.”  
Gemma Cànovas 

Anàlisi de la situació actual derivada de la tendència a la hipersexualització en la infància, i els riscos 
derivats en el procés de construcció de la identitat, especialment en les nenes. Reflexions sobre la 

Implicació de les mares i del mon educatiu a nivell preventiu. Que te a dir al respecte l’àrea 
professional  (psicòlegs, psicoanalistes etc.) 
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