PROGRAMA

Jornada:

ELS VALORS I LA INTERIORITAT
EN LA CULTURA I LA PSICOANÀLISI
AVUI DIA
Barcelona, 15 de desembre de 2009

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

Organitza:
GAPP (Grup Atenció Psicoterapèutica Psicosi)
Fundació Congrés Català de Salut Mental

PRESENTACIÓ

Al llarg de la humanitat el desenvolupament de la nostra cultura ha estat
disharmònic. Mentre que hem estat capaços de crear un nivell de coneixement
científic i tècnic sorprenent, no podem dir el mateix quant a les relacions
humanes. En aquest sentit semblaria que, en el context de les relacions, el més
important encara està per fer. És a dir, ¿per què d’uns valors tant humans com
són la solidaritat, la fraternitat, la mutualitat, el respecte i la cura vers les
necessitats de l’altre, no som capaços de crear unes formes de vida en comú
que ens aproximin a l’harmonia, la comprensió i el ben estar?
Aquesta jornada sobre els valors i la interioritat en la cultura i la psicoanàlisi vol
compartir i reflexionar, precisament, sobre la mal·leabilitat de la naturalesa
humana i la influència decisiva dels factors socials i culturals. Podríem dir que la
personalitat es desenvolupa a partir de dos eixos que s’interrelacionen al llarg
de tota la vida: l’aspecte social amb els seus valors culturals i tot el que
representen per a la persona en el si de la seva cultura, i l’aspecte intern i
personal que configuren les vivències, els sentiments i els pensaments de cada
u de nosaltres, la qual cosa permet la construcció de la intimitat i la identitat
pròpia de l’individu. És a dir, cal fer-se com a subjecte en el sentit de poder
integrar i harmonitzar en el si de cada u la construcció d’una autonomia amb la
innegable dependència de les relacions amb els altres. Per a la persona la
constel·lació de les seves relacions interpersonals és el que li permet construirse en subjecte com a individualitat.
No cal dir que si formem part d’una mateixa cultura, és del tot imprescindible
compartir uns mateixos valors de referència els quals ens han de servir no sols
per a formar-nos i conèixer-nos a nosaltres mateixos sinó, i fonamentalment,
per a conèixer i conviure saludablement amb els altres.
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Dimarts, 15 de desembre de 2009
10.00 h

Acollida i registre dels participants

10.30 h

Inauguració de la jornada
Josep Clusa, president de la Fundació CCSM

10.35 h

Presentació
Joan Fortuny, psicòleg i poeta

10.45 h

Aportacions al tema
Begoña Román, filòsofa
Ramon Ma. Nogués, biòleg i teòleg
Francesc Parcerises, poeta
Pere Folch i Mateu, psicoanalista (SEP-IPA)
Moderador: Joan Fortuny

12.15 h

Col·loqui

13.00 h

Moment poètic i Musical
Presentació
Josep O. Esteve (GAPP)
Moment poètic
Esperança Castell (SEP-IPA). “Cinc poemes”
Jordi Sala (SEP-IPA). “Medusa”
Moment musical
Laura Folch i Lito Iglesias
Música per a dos Violoncels
Sota les estrelles del desert................ popular Iraní
St Joan / Nana.................................. popular mallorquina / Andalusa
(transcripció M.Falla)
Doina i Dansa..................................... popular jueva
Aquari ............................................... K.Stockhausen
de la Obra Dotze Signes del Zodiac
Adagi i Allegro.................................... A.Vivaldi de Sonata núm.6
Moderato i Allegro.............................. L.Bocherini de Sonata núm.5

14.00 h

Cloenda de la Jornada
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Entitats Col·laboradores:
Fundació Vidal i Barraquer
Sant Pere Claver - Fundació Sanitària
Societat Espanyola de Psicoanàlisi (SEP-IPA)
Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP)
iPsi. Centre d’atenció, docència i investigació en salut mental
iPsi. Formació Psicoanalítica
Associació Catalana de Professionals de Salut Mental - AEN
Amb el suport de:
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona
Departament d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya
Secretaria Tècnica:
Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM)
Enric Granados 116 2n 1a
08008 Barcelona
Tel. 932 386 247 – Fax 932 183 665
A/e: info@fccsm.net
Web: www.fccsm.net
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