PROGRAMA FINAL

Jornada de treball:

ELS GRUPS MULTIFAMILIARS
Dimarts, 4 de desembre de 2007

Lloc:
Sala d’actes del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Passeig de la Bonanova, 47
Barcelona

Organitza:
Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM)

PRESENTACIÓ

La salut mental dins la sanitat pública de Catalunya es troba en un moment molt viu
de desenvolupament tant del conjunt dels recursos sanitaris com dels programes
assistencials. Especialment important és l’esforç que les administracions estan
esmerçant en una atenció i assistència adequada als pacients greument pertorbats o
amb una psicosi incipient, aquells que des d’una perspectiva psicodinàmica
conceptualitzem com a portadors de nuclis mentals psicòtics.
L’atenció integral a la psicosi comporta una perspectiva multifactorial i un treball en
equip on els aspectes clarament biològics, els psicològics i els psicosocials siguin
atesos equitativament segons la seva rellevància. Els problemes comunicacionals en
el camp de la psicosi són de diversa índole i produeixen efectes molt negatius tant en
el funcionament psicològic i social del pacient i la seva família, com en la seva
evolució i pronòstic.
El Dr. Garcia Badaracco és una personalitat ja coneguda en el nostre entorn. Ell ha
dedicat bona part de la seva vida professional al treball assistencial i la
conceptualització dels trastorns psicòtics i severs. En el seu currículum hi consta ultra
la seva formació acadèmica primer a Buenos Aires i a París, la creació de diverses
Comunitats terapèutiques d’estructura multifamiliar. Ens pot aportar des de la seva
perspectiva psicoanalítica, una aproximació als complexes fenòmens de comunicació
del pacient amb nuclis psicòtics i la seva família.
Garcia Badaracco és professor emèrit de la Facultat de Medicina de la Universitat de
Buenos Aires, creador de l’Institut de Psicoanàlisi Multifamiliar que funciona a
l´actualitat a Buenos Aires en 11 grups de treball que constitueixen una escola multicèntrica d’aprenentatge teòrico-clínic.
La Fundació Congrés Català de Salut Mental acull aquesta Jornada de reflexió i
intercanvi amb el propòsit de col·laborar en l’aprofundiment de la conceptualització
dels trastorns psicòtics i facilitar l’aproximació a una forma de treball encara poc
implantada a casa nostra.

Comitè Organitzador
Lluis Albaigès
Josep Clusa
Joan Manuel Blanqué
Josep Oriol Esteve
Lluís Isern
Claudia Vazquez
Àngels Vives
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PROGRAMA

9.00 h

Acollida i registre dels participants

9.15 h

Inauguració i presentació de la Jornada
Josep Clusa, president de la Fundació CCSM.
José Garcia Ibáñez, assessor del Pla Director de Salut Mental i
Addiccions.
Lluís Albaigès, Comitè Organitzador de la Jornada.
Coordinador CSMA de l’Hospitalet. FCCSM. IES.

9.45 h

Introducció al funcionament del grup multifamiliar i
projecció de vídeo sobre cassos
Prof. Dr. Jorge E. Garcia Badaracco. Psicoanalista i impulsor de la
psicoanàlisi multifamiliar.
Moderador:
Josep Oriol Esteve, docent i supervisor en salut mental.

12.00 h

Pausa – Cafè

12.30 h

Taula – Debat amb el Dr. J. Garcia Badaracco i Hernán Simond
Facilitadors de la discussió:
Àngels Vives, psiquiatra-psicoanalista.
Teresa Moratalla, presidenta de la Societat Catalana de Teràpia
Familiar.
Joan Manuel Blanqué, psicoterapeuta de grup i famílies.
José Miquel Sunyer, doctor en Psicología i grupanalista.
Bernat Sanchez, grupanalista i conductor de grups multifamiliar.
Claudia Vazquez, psicoterapeuta de grups i famílies.
Moderador: Lluís Albaigès.

14.30h

Cloenda
Lluís Isern, assessor del Pla Director de Salut Mental i Addiccions.
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Col·labora:

Societat Catalana de Teràpia Familiar
Asociación de Psicoterapia Analítica Grupal

Amb el suport:
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

Inscripcions:
Preu: 30 €. 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. 2100-3109-60-2200137911 o xec bancari a nom de FCCSM. Places limitades.
Data límit: 30 de novembre

Secretaria Tècnica:
Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM)
C/ Còrsega, 257. Pral.
08036 Barcelona
Tel. 932 386 247 – Fax 934 161 758
A/e: info@fccsm.net
Web: www.fccsm.net
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