
 
 

PROGRAMA DE LA 1A JORNADA CATALANA  

DE PSICOTERÀPIA DE GRUP I PSICODRAMA 
 

 
 

 

Divendres 25 de maig de 16,30h a 21h 
 

16.30h - Acollida i registre dels participants 

17.00h - Inauguració i presentació de la Jornada 

17.30h - 1er Acte. Psicodrama,  escena i processos de transformació. Raúl Vaimberg Grillo.  

El psicodrama és un procediment psicològic que utilitza recursos artístics per a produir 
transformacions i canvis en els camps de la salut mental, l’educació, els equips de treball, les 
organitzacions i la comunitat. L’escena i l’escenificació es representen i son representades en 
tres plànols o escenaris representacionals. El plànol intrapsíquic (escena 1), el plànol inter i 
transubjectiu (escena 2) i el plànol de les transformacions (escena 3). Escena i escenificació 
requereixen de l’acció, del cos i dels objectes, es desenvolupen des dels inicis del psiquisme i a 
través del desenvolupament mental fins a generar els espais de creativitat i transformacions tant 
individuals com  col·lectius. Aquests nivells de creativitat i transformacions incideixen en 
l’ampliació del coneixement, l’alleujament de la tensió psíquica i les transformacions 
pròpiament dites, en les quals a través de l’escena es produeixen canvis en la direcció i el sentit 
de l’acció. 

18.30h - Pausa cafè 

19.00h - 2on Acte. Pensament grupal i Creativitat. Lluís Albaigès Sans. 

El procés de pensament individual és sempre dialèctic, està basat en el diàleg entre diferents 
estructures internes. La ment individual es constitueix a través de la relació amb els altres que el 
nen incorpora. El pensament es gesta doncs sempre en estructures grupals. El grup funciona 
com un sistema i té un aparell mental que va més enllà de la suma dels seus membres. El 
sistema grupal si té les condicions adequades genera transformacions internes, elaboracions 
noves i facilita emergents creatius que son viscuts amb goig i satisfacció pels individus que el 
constitueixen, els quals, tenen capacitat de canviar l’entorn. 

20.00h – Psicodrama, grups i creativitat. Raul Vaimberg Grillo i Lluís Albaigès Sans.  

21.00h - Fi de la jornada 

 

 



Dissabte 26 de maig de 10h a 21h 
 

10.00h - 3er Acte. Grups de treball. Activitats simultànies.  

• Escena i creativitat.  

L’escenificació, en l’Art i en la Teràpia, suposa un espai propici per a la representació de 
la realitat, tant a nivell de continguts interns (intrapsíquics) com de situacions 
relacionals. En alguns moments, quan les condicions son favorables i la implicació 
emocional dels agents participants és intensa, s’incrementa la possibilitat  que aquesta 
representació d’una realitat “com si” sigui creativa i transformadora, de l’individu i del 
seu entorn.  

Víctor Cabré Segarra. (Coordinador); Lorena Casal Valdó; María Palacín Lois. 
 

• La creativitat atrapada: Una mirada des de la Salut Mental infanto-juvenil.  

Des de les consultes en Salut Mental és freqüent observar infants i adolescents amb les 
seves capacitats creativitats malmeses, atrapades. Sabem que la creativitat, en tant 
que habilitat latent en tot infant, requereix unes condicions específiques per poder 
desenvolupar-se i manifestar-se. La psicoteràpia de grup i el psicodrama, en la infància 
i en l’adolescència, no cerquen només alleugerir el patiment del subjecte, si no també 
vetllar per un desenvolupament harmoniós. En l’espai de teràpia grupal el subjecte co-
construeix amb els companys de grup nous significats, que li permeten modificar el 
símptoma amb el qual manifesta el seu patiment. L’equip terapèutic vetlla perquè 
sigui una construcció adequada a una situació nova o una resposta nova a una situació 
antiga, situant-nos de ple en el marc de la creativitat i de l’espontaneïtat moreniana. 
Des del grup de treball que constitueix la Taula ens preguntem: Com contribuïm al  
desenvolupament de la creativitat del nen i de l’adolescent en les sessions de teràpia 
grupal?; Què, del que succeeix en el transcurs de la sessió terapèutica estimula o 
inhibeix aquesta habilitat? Com ha de ser l’espai terapèutic grupal per estimular les 
condicions que permeten l’alliberament i desenvolupament de la creativitat? Poden, 
l’escola, la família, els professionals de la salut mental, establir ponts que estimulin el 
desenvolupament de la creativitat en l’infant? 

Begonya Vázquez Lecárzegui (Coordinadora); Lluis Albaigès Sans; Anna Buxaderas; 

Julian Camacho; Luis Gol; Roser Noguera Corrons; Monica Recio; Encarna Sanchez; 

Berna Villarreal. 
 

• Bloquejos creatius i psicopatologia. Tots som tot ... sans i malalts ...  

Un grup de persones es reuneixen amb el desig d’aprofundir en el món de les 
emocions, la creativitat i el trastorn mental. A mida que passa el temps es van creant 
diverses figures que representen alguns dels aspectes més profunds de la ment 
humana. 

Joan Manuel Blanqué López (Coordinador); Marc Acebes; Oscar Domènech; Hèctor 

Grimberg. 
 

 

12.00h - Pausa cafè 



12.30h - 4rt Acte. Posada en comú, càpsules artístiques i debat sobre els espais del 3er Acte. 

14.00h - Pausa dinar 

15.30h - 5è Acte. Tallers. Activitats simultànies. 

• Grup Gran.  

El grup gran és una configuració sistèmica que aplega un nombre de persones 
normalment superior als 20 que s’organitza per tal d’aprendre de l’experiència grupal 
des dels paràmetres de l’aquí i ara. Com a tal sistema es fa ressò de les tensions 
emocionals del grup i de tot el sistema d’aprenentatge. Es treballa en un temps entre 
60 y 90 minuts, amb una tasca fonamental verbalitzada d’antuvi i des de la lliure 
expressió dels participants. Els consultors tenen una funció estimulant de les 
dinàmiques grupals i assenyalen els emergents inconscients. 

Lluís Albaigès Sans (Coordinador); Joan Manuel Blanqué López. 
 

• Psicodrama corporal. Transformacions creatives a través del cos.  

En aquest taller treballarem amb diverses tècniques de moviment dins d’un marc 
psicodramàtic. El cos pensa, sent i actua, apareix així una nova consciència d’un mateix 
i de la relació amb els altres. 

Coordinadors: Raúl Vaimberg Grillo i Mónica Lombardo Cueto; Jo-Auxiliars: Elena 

Blaya Boronat; Carlos Pérez Villanueva; Cristóbal Montesdeoca; Pau Sastre Puig; 

Virginia Saura. 
 

• El teatre d'objectes i figures en Psicodrama.  

El teatre d'objectes i figures no és un teatre d'objectes i figures solament, sinó un teatre 
en què conviuen objecte i subjecte en nivells paral·lels. Heus aquí la primera 
confluència d'aquest teatre amb el psicodrama. En ambdós casos, assistim a la realitat 
i a la representació al mateix temps o, com diria Augusto Boal, a la realitat de la ficció i 
a la ficció de la realitat. El diàleg entre subjecte i objecte és doncs, sens dubte, la 
principal particularitat del teatre d'objectes i figures.  

Andreu Carandell Gottschewsky (Coordinador); Tali Vaimberg Lombardo; Carlota 

Orobitg Llop.  
 

17.30h - Pausa cafè.  

18.00h - 6è Acte. Posada en comú i debat sobre els espais del 5è Acte.  

19.30 - Avaluació psicodramàtica de la jornada.  

20.30h - Entrega de premis al concurs de pòsters i treballs originals i cloenda.  

21.00h - Fi de la jornada.  

 

 

 

 

 



PONENTS 
 

Dr. Raúl Vaimberg Grillo. Metge psiquiatra. Doctor en Psicologia per la UB. Psicodramatista. 
Psicoanalista. Psicoterapeuta. Director del Màster en Grups i Psicodrama. Ha realitzat diverses 
publicacions, destaquen: Psicoterapia de grupo. Psicoterapia de grupo online (2012) i Psicoterapia 
de grupo y Psicodrama (2015). 
 
Lluís Albaigès Sans. Metge, psiquiatre, psicoanalista, terapeuta grupal i de famílies, consultor 
d’organitzacions i supervisor. Ex-cap de serveis de salut mental. Docent de màsters de salut mental 
comunitària i de formació en psicoteràpia, de metges de família, psiquiatres i psicòlegs. Presideix 
la secció col·legial de psiquiatres. Ha publicat diferents treballs sobre aquests temes. 
 
Dr. Víctor Cabré Segarra. Doctor en psicologia. Especialista en psicologia clínica i en psicoteràpia. 
Realitza la seva tasca clínica a la Fundació Vidal i Barraquer de Barcelona. Dirigeix el Departament 
de Docència de l’Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer i és professor de la 
Universitat Ramon Llull, Barcelona. 
 
Lorena Casal Valdó. Professora, arteducadora i artterapeuta. Llicenciada en Filologia Hispànica 
(URV), Postgrau Educació Emocional (UB), Màster en Psicodrama (EPB), Expert Lideratge Grups 
(UB), Formació Dansa/Moviment Teràpia (Tariqah). 
 
Dra. María Palacín Lois. Doctora en Psicologia i Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació per 
la UB. Dirigeix el Máster en Autolliderazgo y Conducción de Grupos, fundat el 1989, així com el 
Curso de Experto en Avances en habilidades de liderazgo. Professora Titular de la Universitat de 
Barcelona en la qual Coordina l’Àrea de Psicologia dels Grups. Actualment forma part de l’ equip 
directiu de la Facultat de Psicologia de la UB, com a secretària acadèmica. 
 
Begonya Vázquez Lecárzegui. Psicòloga Clínica. Psicoterapeuta A.C.P.P. Psicoanalista S.E.P. 
Psicòloga adjunta a l’Equip d’Atenció al Menor de la Fundació Sant Pere Claver.  
 
Anna Buxaderas. Psicòloga i Artterapeuta. Directora del Institut d'Artteràpia transdisciplinària de 
Barcelona. Professora i supervisora del Màster en Artteràpia de IATBA. Ha treballat com a psicòloga 
i artterapeuta en un ampli ventall de col·lectius (empresa, dona, infància, discapacitats...). 
 
Julian Camacho. Educador Social, Artterapeuta i mediador familiar Director del Centro Can Rubió, 
i membre de la junta directiva de Grefart. 
 
Luis Gol. Responsable del àrea educativa del hospital de dia para adolescents y educador social del 
programa Consulta Jove ambos de la F.S. Sant Pere Claver. 
 
Roser Noguera Corrons. Psicóloga Clínica- Psicoterapeuta . UPPIJ F S Pere Claver. 
 
Monica Recio. Artterapeuta, psicòloga sanitària i mestre d’ educació especial. Actualment  exerceix 
al Servei de Tractaments Carrilet i a Escola Educació Especial l’Arboç. 
 
Encarna Sánchez. Psicòloga Sanitària. Psicoterapeuta grupal. Psicoterapeuta Unitat de 
Psicoteràpia infanto-juvenil. F. S. Sanitària Sant Pere Claver. 
 
Berna Villarreal. Treballadora social especialitzada en l’àmbit d’adolescència, joves i famílies. 
Experiència en l’ àmbit de tractament de drogodependències i en atenció a la salut mental i 
promoció de salut.  
 
Dr. Joan Manuel Blanqué López. Metge. Psiquiatra. Doctor en Medicina per la UB. Coordinador de 
la Secció de formació de dinàmica grupal de l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica. 
Ex-coordinador del Programa de Psicosis incipient del Centre de Salut Mental de Montjuïc de la 
Fundació Hospital Sant Pere Claver. 



Dr. Héctor Grimberg. Metge psiquiatre. Psicoterapeuta. Actor i dramaturg. 
 
Oscar Domènech. Dibuixant. Concept artist. Professor de dibuix. 
 
Marc Acebes. Professor de ioga i meditació. Autorealització creativa. 
 
Mónica Lombardo Cueto. Professora d’expressió corporal (Escuela Nacional de Danza de Buenos 
Aires). Jo-Auxiliar de Psicodrama i Psicodansa (Asociación Argentina de Psicodrama y Psicoterapia 
de grupo). Professora  del Màster en Grups i Psicodrama per IL3-Universitat de Barcelona. És autora 
de Psicoterapia de grupo y Piscodrama (2015). 
 
Elena Blaya Boronat. Mestra de primària per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Psicoteràpia 
de grup i psicodrama per IL3-UB. Ha experimentat amb diferents tècniques corporals. Treballa en 
l'elaboració de materials didàctics i amb diferents col·lectius de persones per a la descoberta de 
les pròpies capacitats comunicatives i creatives. 
 
Carlos Pérez Villanueva. Actor. Ballarí. Grau en Psicologia. Postgrau en Psicoteràpia de Grup i 
Psicodrama per GRUP Formació i l’IL3-Universitat de Barcelona. Actor a la companyia de teatre de 
carrer Antigua i Barbuda. Ballarí del Grup Estable de Dansa de la UAB, Carles Sales. 
 
Cristóbal Montesdeoca Cambres. Músic format al conservatori de Las Palmas de GC( piano clàssic), 
al taller de músics de Barcelona i a l'Esmuc (jazz i música moderna). Forma part del col·lectiu 
d'instrumentistes de l'Institut del teatre de Barcelona desenvolupant tasques d'acompanyament 
musical de dansa. 
 
Pau Sastre Puig. Graduat en Interpretació per l’Institut del Teatre de Barcelona i pel programa de 
Tècnica Meisner de Javier Galitó-Cava. Formació corporal en Dansa Clàssica, en Contemporània, en 
Dansa Jazz i en Base Tècnica. Ha realitzat Workshops de Teatre físic i Dansa-Teatre. Com a actor ha 
actuat en teatres com el Romea, el TNC, el Lliure o la Biblioteca de Cataluña. 
 
Virginia Saura. Llicenciatura en Ciències de la Comunicació per la Universidad de la República de 
Uruguay. Terapeuta corporal i formadora de Biodanza SRT. Formació en Psicoteràpia de grup i 
Psicodrama. Formació en educació especial, amb experiència professional en el campde la 
integració de nenes i nens autistes a l’aula. Formació en Teatre. 
 
Andreu Carandell Gottschewsky. Actor, director i dramaturg. Especialista en Tècniques de Teatre 
de l’Oprimit i professor de Tècniques Actorals i Creació Col•lectiva a l’Institut del Teatre. Ha estudiat 
Teràpia d’Integració Psicocorporal i Biodinàmica Craneosacral. Ha sigut docent a Alemanya, Corea, 
Japó, Brasil i Letònia. 
 
Tali Vaimberg Lombardo. Metge psiquiatra per la UB, psicoterapeuta especialista en infància i 
adolescència. Màster en psicoteràpia psicoanalítica aplicada a la xarxa pública per la UB. Postgrau 
en Psicoteràpia de Grup i Psicodrama per l’IL3-UB. Membre de GRUP àrea clínica (nens i  adults). 
Ha realitzat treball especialitzat en l’àmbit del Trastorn del espectre autista i psicosis. Psiquiatra del 
centre especial i terapèutic Carrilet. Supervisora de grups del centre Pilot Sant Just. 
 
Carlota Orobitg Llop. Psicòloga Clínica. Màster Universitari en Psicologia General Sanitària per la 
Universitat Ramón Llull. Postgrau en Psicoteràpia de Grup i Psicodrama per la Universitat de 
Barcelona. 

 

EQUIP ARTÍSTIC  
 

Lluís Graells Montserrat. Coordinador. Actor, director i professor de teatre. Diplomat en Mim i 
Pantomima i Graduat en Art Dramàtic en l’especialitat de Direcció i Dramatúrgia per l’Institut del 
Teatre. Expert en Tècniques de Grup i Psicodrama per GRUP i IL3-UB. Director artístic del Festival 



internacional de Mim i Teatre Gestual de Reus, COS (1998-2015). Creador i responsable (2013-2015) 
del Centre de les Arts Gestuals i del Circ de Reus, GINY. Professor de l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de l’Institut del Teatre de Barcelona. 
 
Lara Vaimberg Lombardo. Psicòloga Clínica. Màster Universitari en Psicologia General Sanitaria per 
la Universitat Ramón Llull. Postgrau en Psicoteràpia de Grup i Psicodrama per la Universitat de 
Barcelona. Membre de GRUP, servei de psicoteràpia. Experiència en serveis públics d’atenció 
precoç (CDIAP del Maresme). Terapeuta de grups de nens i adolescents mediats amb videojocs.  

 
Grup de Teatre Mundet (alumnes de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona): 
Xavier Carbonell (coordinador); Ivette Pérez; Cris del Peral; Rosa Serra; Paula Clua; Paula del Campo; 
Núria Cots; Mònica Font; Mariona Puig; Maria Corominas; Marta Riera; Míriam Aguilar; Ariadna 
Cornella; Aina Vidal.  
 
Grup de Teatre de GRUP Formació: Lluís Graells (Coordinador); Carlos Pérez; Matías Duran; Virgínia 
Saura; Gerardo Sarapura; Marta Montaner i Lluïsa Vilardell.  
 
Grup d’alumnes de l’Institut del Teatre: Ariadna Llovet; Ariadna Serra; Lluís Oliver; Anna Roy; Gerard 
Franch; Tània López-Alberca; Carla Vilaró i Omar Sanchis.  
 
 

JURAT DEL CONCURS 
 

M. Teresa Anguera Argilaga. Catedràtica de Metodologia de les Ciències del Comportament de la 
Facultat de Psicologia de la UB. Llicenciada en Psicologia i en Dret i Doctora en Psicologia per la 
UB. Ha impartit docència en tots els nivells i de diverses assignatures metodològiques a la UB. 
També ha impartit classes de Doctorat, Màster i Postgrau a diverses universitats de Espanya i 
Portugal. Ha realitzat diverses publicacions a Espanya i a l’estranger.  
 
Eulàlia Àrias Pujol. Professora de Psicologia de la FPCEE Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, 
doctora en psicologia i psicòloga clínica. Col·labora al Servei de Formació i Recerca Carrilet i és 
psicoanalista de l'IPB (SEP). 
 
Jordi Artigue Gómez. Psicòleg clínic. Doctor en Psicologia. Psicoterapeuta (SEPYPNA). Psicoanalista 
de l'Institut de Psicoanàlisi de Barcelona. Treballa a l'Equip ECID a  Badalona de la Fundació Vidal i 
Barraquer. Professor associat de la  Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i amb la 
SAPPS.  
 

ALTRES MEMBRES DE L’ORGANITZACIÓ  
 

Núria Farran Prats 

Montserrat Flotats Vives 

Mar González Vida 

Esther Curto Sancho 

Andrea Di Genova 

Maite Pi Ordóñez 

José Antonio Esteve Araujo.  

 

 

 


