
 ESPAI  RHIPNA

Rhipna és un espai d'estudi i reflexió de la clínica amb nens i 
adolescents. Aquest espai està format per professionals 

del camp del Psicoanàlisi de Colòmbia, Espanya (Barcelona, 
Madrid, País Basc, Tarragona), Puerto Rico i Veneçuela, 

amb la intenció de crear una xarxa d'intercanvis en la nostra 
llengua comuna (el castellà). Els objectius són la clínica 

i crear espais d'intercanvis entre els diferents professionals 
en aquest àmbit.

A Barcelona l'activitat es realitza en els locals del
FÒRUM PSICOANALÍTIC BARCELONA

organitza RHIPNA, Barcelona, coordinació
Anna Gasull i Matilde Pelegrí 

redhipna.blogspot.com / rhipnamedellin.blogspot.com

2020

ENIGMES dEL COS

Intervencions en la infància 
i enigmes del cos

Proposem tres taules matinals per conversar amb professio-
nals que intervenen en la primera infància des dels àmbits de 
la medicina, l'educació, el camp social i la psicoanàlisi, inte-
ressats en els interrogants que sorgeixen en la praxi.

Immersos en la velocitat dels canvis i les transformacions 
familiars, en les nostres societats altament tecnificades, quina 
comprensió tenim avui de la infància? Que persisteix i que es 
modifica? Enfront de la diversitat de teories i mètodes, què 
ens orienta?

Hem pres com punt de partida els 'enigmes del cos', ja que 
el cos infantil és la 'seu' on s'inscriuen i s’escriuen les primeres 
experiències de satisfacció, els primers malestars, les sensa-
cions corporals que no poden explicar. 

‘L'infans’ que encara no té accés al llenguatge, respon amb 
el cos davant les dificultats que se li presenten. Símptomes 
com els vòmits i èczemes, el rebuig a ser alimentats, l’agitació, 
els trastorns del son o de la parla. Nens i nenes, s'expressen, 
'parlen' amb el cos o la conducta, en els primers anys de vida. 

Destaquem la importància dels vincles primaris. L’ésser 
humà, des del seu naixement, necessita l’Altra per poder 
constituir-se com subjecte. Què preocupa als pares i mares 
en l'actualitat? Quin acompanyament fem en la tasca de la 
criança? Com acollim el que no sabem o entenem?

Matinal > Medicina i psicoanàlisi
1 de febrer 2020, de 11:00 a 13:00 hores

convidats
Ana Barbero Sans. Pediatra i Psicoterapeuta. Coordinadora de 

la Unitat d'Adopció i Pediatria Familiar de la Clínica Corachan.
Remei Tarragó. Psiquiatre Perinatòloga, UCI Neonatals de 

l’Hospital Sant Pau.
Anna Gasull. Psicoanalista EPFCL. Membre de l’Equip Clínic 

Cipais.
Coordinació: Ángeles Petit 

Psicòloga Clínica i Psicoanalista EPFCL.

Matinal > Educació i psicoanàlisi
7 de març 2020, de 11:00 a 13:00 hores

convidats
Rosario Luque. Directora llar d'infants EBM Casa dels Nens.
Teresa Pongiluppi. Mestra i Pedagoga.
Ramón Miralpeix. AME de l'EPFCL i docent d'ACCEP, Psicòleg 

clínic al Centre l'Alba.
Coordinació: Andrés Fernández 

Psicoanalista EPFCL i Professor de Secundària.

Matinal > Família i psicoanàlisi + Conferència de Cloenda

9 de maig, de 10:00 a 14:00 hores 
convidats

Ester Fornells. Pedagoga, coordinadora SEAIA i SEAP Baix 
Llobregat.

Matilde Pelegrí. Psicoanalista EPFCL. Acollidora en l'Espai de Mar, 
Espai Familiar de Vilanova i la Geltrú.

Miriam Roqueta. Psicòloga Baula CDIAP de l'Hospitalet de 
Llobregat.

Coordinació: Gloria Ferrer 
Psicòloga i Psicoanalista 

 
CONFERÈNCIA DE CLOENDA  

del niño deseado al niño deseante
Anita Izcovich. Psicoanalista, AME de l`EPFCL, docent del College 

Clinique de París, exerceix la psicoanàlisi a França.

ACTIvITATS OBERTES I GRATUITES
EPFCL-FPB - Sant Antoni Mª Claret, 25, baxos 1r,

08037 Barcelona
www.epfcl-fpb.org - info@epfcl-fpb.org

Tel. 934 108 317 Secretaria > dilluns a divendres, 17:30 fins 21:30  

Red HIspanohablante 
de Psicoanálisis 

con Niños y Adolescentes


