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PRESENTACIÓ
Els organitzadors de la 1a Jornada
Catalana de Psicoteràpia de Grup i
Psicodrama volem convidar a les persones interessades dels camps de la
Salut Mental, les Arts, i l’Educació, a
participar-hi .
En aquestes jornades volem experimentar i aprendre sobre processos
de transformació i canvi, i ho farem
copsant els emergents creatius en els
àmbits grupals i psicodramàtics.
La idea de la jornada és la de constituir un grup de treball, integrat per la
totalitat dels participants, en el qual
es pugui experimentar l’existència
de fenòmens grupals conscients i inconscients inclosos en el concepte de
ment grupal. Aquest grup de treball
intervindrà en l’escena psicodramàtica
que, des de les seves característiques
transicionals, facilita el desenvolupa-

ment de les possibilitats transformadores de la creativitat, així com la reflexió sobre els seus bloquejos.
Rebrem l’aportació d’experts en els
camps del desenvolupament infantil,
el psicodrama, l’escena, el treball en
grups, i la psicopatologia. Hi haurà espais per a tallers en grups mitjans i espais de treball col·lectiu en grup gran.
Les arts escèniques estaran presents al
llarg de totes les jornades, mitjançant
la presentació de diferents càpsules
artístiques relacionades amb les
temàtiques teòriques i tècniques que
ocuparan els diferents actes.
Us convidem a trobar-nos en aquest
grup de treball, en un espai d’acció
i debat compartit, des del qual poder emportar-nos alguna experiència
nova, re-visitada o transformada.
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Transformacions
creatives en
grups i psicodrama

INSCRIPCIONS
Per tal de formalitzar la inscripció heu d’enviar un mail a formacio@grup.com.es
amb les dades personals (nom, cognom, DNI, formació i professió) i adjuntar-hi el
justificant de la transferència bancària.
Núm. de compte:
ES67 2100 0808 1202 0087 4095.
Concepte: nom i cognom de la persona que es matricula i ‘1a Jornada Catalana
de Psicoteràpia de Grup i Psicodrama’.

CONCURS DE PÒSTERS I TREBALLS
S’obre la convocatòria d’un concurs amb l’objectiu de fomentar la investigació clínica, mitjançant l’exposició de pòsters o vídeos sobre treballs originals. Podeu consultar
les bases del concurs seguint l’enllaç que trobareu a la pàgina web de les jornades.
Heu d’enviar un abstract del treball, experiència o investigació, a la següent adreça:
formacio@grup.com.es
Data de finalització del termini: 15 de març de 2018.
En cas que la proposta sigui acceptada, és requisit que els autors s’inscriguin a les jornades.

PRE-PROGRAMA
Divendres 25 de maig
de 16,30 a 21h.

16.30h
Acollida i registre dels participants.
17.00h
Inauguració i presentació de la Jornada.
17.30h
1er Acte.
Psicodrama i Escena.
19.00h
Pausa cafè.
19.30h
2on Acte.
Pensament grupal i Creativitat.
21.00h
Fi de la jornada.

Dissabte 26 de maig
de 10 a 20,30h

10.00h
3er Acte.
Grups de treball: Creativitat i escena.
Desenvolupament infantil i creativitat.
Bloquejos creatius i psicopatologia.
12.00h
Pausa cafè.
12,30h
4rt Acte.
Presentació d’idees, càpsules
artístiques i debat sobre els 3 espais
del 3er acte.
14,00 h
Pausa dinar.
15.30h
5è Acte.
Tallers. Grup Gran. Psicodrama. Arts
Escèniques.
17.00h
Pausa cafè.
17.30h
6è Acte.
Debat. Segrestos i bloquejos de la
Creativitat.
19.00h
Entrega de premis i reflexió sobre la
jornada.
20.30h
Cloenda.

ORGANITZACIÓ
Coordinació

Col·labora

Raúl Vaimberg Grillo.

Comitè Organitzador
Elena Blaya Boronat; Esther Curto
Sancho; Andrea Di Genova; Núria
Farran Prats; Montse Flotats Vives;
Mar González Vida; Maite Pi
Ordóñez; Tali Vaimberg Lombardo;
Luisa Vilardell Santacana.

Comitè Científic
Lluís Albaigès Sans; Joan Manuel
Blanqué López; Víctor Cabré Segarra;
J. Antonio Esteve Araujo; Mónica
Lombardo Cueto; María Palacín Lois;
Begonya Vázquez Lejárcegui.

Comitè Artístic
Andreu Carandell Gottschewsky;
Lluís Graells Montserrat; Marta
Montaner Ventosa; Carlota Orobitg
Llop; Lara Vaimberg Lombardo.

Comitè i Jurat del Concurs de
Pòsters i Treballs
M. Teresa Anguera Argilaga; Eulàlia
Àrias Pujol; Jordi Artigue Gómez.

Organitza

Suports institucionals
Asociación Española de
Neuropsiquiatría (AEN)
Asociación de Psicoterapia Analítica
Grupal (APAG)
Asociación Española de Psicodrama
(AEP)
Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet
Col·legi de Terapeutes Ocupacionals
de Catalunya (COTOC)
Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona (COMB)
Col·legi Oficial de Treball Social de
Catalunya (TSCAT)
Facultat d’Educació i Psicologia de
la Universitat de Girona
Fundació Congrés Català de Salut
Mental (FCCSM)

