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Hay muchas cosas aún por

descubrir tanto en la práctica

como en la doctrina. En

psicoanálisis, no hay solución

inmediata, sino sólo la larga y

paciente búsqueda de las

razones.

CONTACT  US

Informacions i inscripció: 
Per inscriure’s es recomana tenir un
nivell de quart any d’estudis
superiors i/o un exercici professional
en l’àmbit de la salut mental. 
Preu: 160€ 

Reserva de places:

https://antenaclinicatarragona.word
press.com
Més informació: 

antenaclinica.tgn@gmail.com |

679926969

Coordinació de curs: 
M. Àngela Gallofré, Gemma Ribera,

Josep Sanahuja

Coordinació Presentacions
clíniques: 
Anna Aromí, docent de la Secció
Clínica de Barcelona.

Tre Borràs, directora del Servei
d'Addiccions i Salut Mental de
l'Hospital St. Joan de Reus.

Col·labora:

https://antenaclinicatarragona.wordpress.com/informacions/


Des del curs 2016-2017 es ve

desenvolupant un espai de formació

clínica a Tarragona, que té com a eix

explorar l'ús de la psicoanàlisi en la

clínica actual.

La clínica psicoanalítica és una clínica

sota transferència, que en l’abordatge

del patiment psíquic té els seus trets

propis.

Les activitats d’aquest espai

s’estructuren a partir d’un recorregut

pels conceptes principals de Freud i

Lacan,   tractant de mostrar la seva

articulació pràctica sostinguda i la seva

vigència oberta a noves aportacions.

En col·laboració amb el Servei

d’Addicions i Salut Mental de l’Hospital

de Sant Joan de Reus, es realitzen

presentacions clíniques, que

afavoreixen la transmissió clínica en viu,

i de les quals es busca obtenir-ne

ensenyances en un treball posterior de

taller clínic.

És una formació que es dirigeix tant als

participants novells com els de més

recorregut interessats en la clínica

psicoanalítica, i a l’extensió de la

formació dels professionals de la salut

mental, en el que es coneix com la

psicoanàlisi aplicada a la terapèutica.

ESPAI  DE  FORMACIÓ
CL ÍN ICA

Aquesta activitat, anomenada des de la

tradició psiquiàtrica “presentació de

malalts”, que Lacan va sostenir durant tota

la seva ensenyança, és una disciplina de

formació clínica. Basada en l’escolta

directa d’un cas clínic, es realitza amb

la presència del pacient, que és entrevistat

per un docent a càrrec de la presentació.

Posteriorment es debat amb els

participants sobre l’entrevista realitzada.

Activitat orientada pels elements singulars

de cada presentació prèvia. És un treball

destinat a la represa de la construcció del

cas, abordar les línies importants de

l'estructura o l'estudi detallat que

proporcioni una demostració o

ensenyança.

PRESENTACIONS
CLÍNIQUES

TALLER CLÍNIC

Cicle dedicat a explorar els camins de la

formació dels símptomes i el seu

abordatge des de l’orientació lacaniana: la

seva formalització, les implicacions

ètiques, les diferències en les estructures

clíniques. 

Què és un símptoma? Com iniciar i

orientar un tractament? Com es

construeix un cas?

La posada en forma del símptoma en les
entrevistes preliminars.

El símptoma com allò més real del
subjecte.

La "realitat sexual" implicada en el
símptoma.

El símptoma com aconteixement de cos
Les lliçons de les psicosis.

El partenaire-símptoma.

La construcció dels casos.

L’orientació lacaniana.

CICLE SOBRE LA
FORMACIÓ DELS
SÍMPTOMES I ELS
SEUS USOS

Calendari: 17 de novembre del 2020, 19 de
gener, 16 de març, 18 de maig del 2021 
Horari: de 12,30 a 14,30 hores
Lloc: Servei d’Addiccions i Salut Mental
de l’Hospital Universitari Sant Joan de
Reus, Avinguda Dr. Laporte 2, Reus.

Calendari: 1 de desembre del 2020, 2 de
febrer, 6 d’abril i 1 de juny del 2021
Horari: de 20 a 21,30 hores
Lloc: Fortuny, 23, 1r Tarragona. 

Calendari: 3 de novembre, 15 de
desembre i 12 de gener del 2020, 16 de
febrer, 2 de març, 20 d’abril, 4 de maig i
15 de juny del 2021
Horari: de 20 a 21,30 hores
Lloc: Fortuny, 23, 1r Tarragona. 


