JORNADA
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Inscripció gratuïta. Es requereix inscripció prèvia a
http://bit.ly/JornadaPerspectivesPsicoanalítiquesSXXI
o a través de l’àrea de formació de www.copc.cat

LLOC DE REALITZACIÓ I HORARI:
Sala d'actes del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de
Barcelona (Carrer de Casp, 130, 08013 Barcelona)

Perspectives
psicoanalítiques en el segle
XXI:
Reflexions i experiències
Dissabte 7 de març de 2020

ORGANITZADORS:
Activitat organitzada per la Comissió de Psicoanàlisi
del COPC.
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PRESENTACIÓ:

La psicoanàlisi ha demostrat en els més de cent anys d’existència la seva
eficàcia en el tractament clínic de les diverses problemàtiques
psíquiques, tenint en compte la dimensió inconscient.
La Jornada pretén donar a conèixer treballs empírics que s’estan
realitzant des de les diferents perspectives psicoanalítiques, i oferir un
espai de difusió i d’intercanvi entre professionals.
PROGRAMA:
9.45 a 10.00h. Presentació de la Jornada a càrrec del Degà del COPC, Dr.
Guillermo Mattioli, i de Regina Bayo-Borràs, Presidenta de la Comissió de
Psicoanàlisi del COPC.

7 DE MARÇ DE 2020

11.45h a 12.15 h. Pausa - Café
12.15 a 13.45 h. Taula Rodona: Experiències de treball psicoanalític a
l’actualitat:

 Caputxeta youtuber i altres mites infantils: a càrrec de Daniel Antebi,
Psicòleg General Sanitari. Psicoterapeuta psicoanalista. psicòleg escolar

 Comprensió psicoanalítica de la sexualitat i el gènere en el segle XXI:
a càrrec de Glòria Callicó, Psicoanalista SEP-IPA, Psicoterapeuta (FEAP) ; Maria
Jesús Larrauri Ugarte, Psicoanalista SEP-IPA. Psicoterapeuta (FEAP); Imma
Miró Jordà, Psicoanalista SEP-IPA. Psicoterapeuta (FEAP); Esther Palerm Marí,
Metgessa. Psicòloga clínica.

10.00 a 11.45h. Conferència “Clínica i Ciència” a càrrec del Dr. Javier

 Psicoanàlisi i Neurociències en el context actual: a càrrec d’Ángeles

Peteiro. Doctor en Medicina. Cap Bioquímica del CHAC. Autor de nombroses

Codosero Medrano. Psicòloga especialista en psicologia clínica. Màster en

publicacions nacionals (sobre citogenètica) i internacionals (sobre Biofísica,

psicoteràpia psicoanalítica per la Universitat de Girona i màster

Immunologia i Nanomedicina). Dos llibres publicats: “El autoritarismo

perfeccionament de la psicoteràpia psioanalítica de l'ACPP (Associació

científico” y “Estética de la Ciencia”. Blog “Cerca del Leteo”.

Catalana Psicoteràpia). Membre de l'ACPP, i membre de el Consell Directiu de

La Psicologia clínica i la Psiquiatria s'han beneficiat fins ara relativament poc de l'avanç
científic, malgrat l’existència de grans pal·liatius com els ansiolítics, i sabem de la
importància que ha tingut per millorar les vides i condicions de les persones. Però això
només és factible des d'una concepció del subjecte, entès com una estranya amalgama
del que en ell és objectivable per la mirada -científica o no-, i del que no és objectivable,

l'ACPP
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la seva subjectivitat. La Clínica, per tant, ha de ser auxiliada per la Ciència, però sense
renunciar a ser, en si mateixa, una altra cosa, és a dir, una trobada singular mediada
pel llenguatge, eina especialment important quan la mirada no es dirigeix al cos malalt
sinó al trastorn mental. L'objectiu d'aquesta intervenció és situar-nos davant d'aquesta
confrontació de mirades, la científica i la clínica, no sempre simbiòtiques, especialment
en l'àmbit del patiment psíquic.
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