NEUROCIÈNCIES I PSICOANÀLISI:
la construcció d’un paradigma
científic interdisciplinar
Una jornada amb els professors
François Ansermet i Pierre Magistretti

Barcelona, 18 de febrer de 2011

Lloc:
La Casa del Mar
C/ Albareda, 1-13
Barcelona

Organitza:
Fundació Congrés Català de Salut Mental

PRESENTACIÓ

La Fundació Congrés Català de Salut Mental
té la voluntat de
promoure el debat transdisciplinar en el camp de la salut mental en general i en
aquesta ocasió, amb el de les neurociències en particular.
El paradigma neurocientífic i les descobertes en les darreres dècades del
funcionament del cervell han permès franquejar la barrera que anys enrere
semblava tan opaca entre funcionament cerebral i conducta observable, entre
cervell i interacció social, entre cervell en acció i ment; incorporant així la
complexitat emocional i cognitiva de l’esser humà.
La presència a casa nostra dels professors François Ansermet, psiquiatre
psicoanalista i Pierre Magistretti, neurocientífic, que han publicat recentment el
llibre “A cada cual su cerebro”, on s’aprofundeix en la potencialitat de la
plasticitat neuronal, és una oportunitat per l’aprenentatge i el debat obert sobre
aquest tema.
FRANÇOIS ANSERMET
Psicoanalista, professor de psiquiatria del nen i de l’adolescent a la Facultat de
Biologia i Medicina de la Universitat de Lausanne.
Ha centrat la seva recerca en l’stress perinatal i específicament en els riscos i
conseqüències de la prematuritat. També ha explorat les implicacions ètiques i
psíquiques dels avenços actuals en biotecnologia, reproducció assistida i
aconsellament genètic.
PIERRE MAGISTRETTI
Neurobiòleg
de
la
École
Polytechnique
Fédérale
de
Lausanne
Professor, Director del Brain Mind Institute, EPFL i Director del Center for
Psychiatric Neuroscience, UNIL-CHUV.
Ha realitzat importants descobertes sobre
cèl·lules cerebrals que expliquen la relació
energètic. Aquests treballs contribueixen a la
detectats amb les tècniques de projecció
neurològica i psiquiàtrica.
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el metabolisme energètic de les
entre activitat neuronal i consum
comprensió de l’origen dels senyals
d’imatges usades en la recerca

PROGRAMA

Divendres 18 de febrer de 2011
09.00 h

Acollida i registre dels participants

09.30 h

Inauguració de la jornada
Josep Clusa, president de la Fundació CCSM
Cristina Molina, directora del Pla Director de Salut Mental i
Addiccions

10.00 h

Conferència
“A cadascú el seu cervell: una visió plàstica del funcionament
mental”. A càrrec de François Angermet, psicoanalista i
Pierre Magistretti, neurobiòleg

11.30 h

Pausa

12.00 h

Taula rodona i debat obert
Amb els Professors F. Angermet i P. Magistretti.
Discutidors:
Jaume Aguilar. Doctor en medicina, psiquiatre. Neuròleg i
psicoanalista de la SEP
Esther Pousa. Doctora en psicologia. Corporació Sanitària Parc
Taulí de Sabadell
Manuel Valdés. Psiquiatre, director de l'Institut Clínic de
Neurociències de l'Hospital Clínic Universitari de Barcelona
Jorge L. Tizón. Psiquiatre, neuròleg i psicoanalista de la SEP
Director de l’Equip d'Atenció Precoç als Pacients en risc de Psicosis
(EAPPP)
Moderador:
Lluís Albaigés. Director Àrea Assistencial en Salut Mental de
Hospitalet. Vocal de la Junta de la FCCSM

14.00 h

Fi de la jornada

Nota: Hi haurà servei de traducció simultània
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INFORMACIONS GENERALS

Inscripcions:
Preu: 25 € (Amics de la FCCSM 50% de descompte). Per formalitzar la inscripció,
cal enviar a la secretaria de la Jornada les dades personals (nom, professió, lloc
de treball, adreça electrònica i adreça postal), juntament amb el comprovant de
pagament, que es pot fer per transferència al C/c núm. 2100-3109-602200137911 o xec bancari a nom de FCCSM, amb data límit 15 de febrer. Hi ha
opció de beca per aquells estudiants que ho sol·licitin i acreditin. Places limitades.

Secretaria Tècnica:
Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM)
Enric Granados, 116, 2n 1a
08008 Barcelona
Tel.: 93 238 62 47 - Fax: 93 218 36 65
A/e: info@fccsm.net
Web: www.fccsm.net

Entitats col·laboradores:
Associació Catalana de Professionals de Salut Mental. (ACPSM – AEN)
Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica. (ACPP)
Institut d’Estudis de la Salut. (IES)
Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer. Universitat Ramon Llull.
Màster Psicoteràpia Psicoanalítica orientada a la Xarxa Pública en Salut
Mental. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona.
Sant Pere Claver - Fundació Sanitària.
Secció de Psiquiatres del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Societat Catalana de Medecina Familiar i Comunitària. (CAMFiC)

Amb el suport de:

Pla Director de Salut Mental i Addiccions. Departament de Salut.
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