
AGALMA neix de  la iniciativa d’uns professionals amb 

llarga trajectòria en el camp de l’atenció a la infància 

des de les seves diverses vessants, i de la seva deter-

minació d’integrar-se a la xarxa social, als serveis d’uti-

lització pública.

 

Des d’abans de la seva fundació l’any 1999, l’equip 

d’Agalma, ha estat present en la creació i l’evolució 

del programa d’Atenció Precoç a Catalunya. Al llarg 

d’aquests anys ha anat creixent tant en la praxis clínica 

com en la seva formació, consolidant un equip profes-

sional que segueix una línia metodològica i epistèmica 

que entén que, més enllà de les pertorbacions, tras-

torns etc., el desenvolupament del nen és solidari d’una 

determinada posició subjectiva que li permetrà l’accés 

al saber i als vincles socials. 

L’EQUIP

Sílvia Boncompte Logopeda

Mari Cruz Díaz   Psicòloga clínica

Carme Dueñas   Psicòloga clínica i psicoanalista 

Montse Gavaldà Psicòloga clínica

Selene Gómez    Psicòloga

Maria Eugenia Lisman  Psicòloga clínica i psicoanalista

Lola López  Psicòloga clínica i psicoanalista

Sonia Navarro Fisioterapeuta i Llicenciada en Psicologia

Anna Poch Administrativa

Gloria Sebastian Auxiliar administrativa

Esperança Urpí  Logopeda

Elisa Thomas  Psicòloga clínica

Laia Turón  Neuropediatra

 

Lloc:  
Seu del Districte d’Horta-Guinardó

Sala Lluís Companys
Ronda Guinardó núm 49

<M> Alfons X (L4)

“CLÍNICA DE LA 
PRIMERA  INFÀNCIA

L’atenció Precoç: 
Reptes i límits”

JORNADA DEL 
CDIAP AGALMA

Divendres 25 de Maig 2012 
9h - 14h

Entrada Lliure. 
Cal fer inscripció prèvia (Places limitades)

Amb la col·laboració de:

Inscripcions a: CDIAP AGALMA
formacio@agalma.cat

Tel: 93 347 74 39



La  clínica infantil està cada vegada més supedita-

da als discursos actuals que promouen l’eficàcia en el 

menor temps possible. L’ideal mèdic-científic dominant 

fomenta que els trastorns, els símptomes que pateixen 

els nens, siguin considerats exclusivament com a ano-

malies a reduir, pertorbacions que cal fer desaparèixer 

en pro d’un imperatiu d’adaptació a l’entorn,  utilitzant 

tots els mitjans que la tècnica posa a l’abast, especial-

ment la farmacologia.

Els abordatges terapèutics que privilegien les teories 

del desenvolupament tendeixen, a desconèixer allò de 

més particular i més veritable que el subjecte posseeix 

i que s’expressa en els seus símptomes. Símptomes 

que es dirigeixen a algú per a ser escoltats i significats.

Aquesta jornada pretén ser l’exponent d’una clínica que 

és respectuosa amb el temps propi de cadascú, que 

apunta a allò que és subjectiu i singular de cada nen i 

de cada família, la qual cosa orienta tant el diagnòstic 

com la terapèutica.

A qui està dirigida?

Aquesta jornada està dirigida a tots els professionals 

que treballen en l’àmbit de la petita infància: psicòlegs, 

psicopedagogs, mestres, pediatres, treballadors so-

cials, logopedes, fisioterapeutes, psiquiatres infantils, 

etc.

9-9:30 
Recepció i recollida de documentació.

9:30-9:45 
Presentació de la Jornada.
Lola López. CDIAP Agalma.
                        
9:45-10 
L’Atenció Precoç: de l’estimulació a la clínica.
Josep Ma Panés. President de l’Associació Catalana 
d’Atenció Precoç.

Conferència Inaugural:
El nen i els seus símptomes. Una perspectiva psico-
analítica.
Martine Menès. Psicòloga clínica i psicoanalista (Paris). 
Membre de la EPFCL

11-11:30 Pausa i esmorzar.

11:30-12:30 
Taula Rodona: El diagnòstic en la petita infància.

Interès i límits d’un diagnòstic d’ estructura.
Maria Eugenia Lisman. Psicòloga clínica i Psicoanalista.

El diagnòstic dels trastorns de llenguatge.
Esperança Urpi. Logopeda.

Una mirada des de la neurologia.
Laia Turón i Viñas. Neuropediatra.

La funció del temps en el diagnòstic precoç.
Josep Moya. Psiquiatra i psicoanalista.

Modera: Lola López. 

12:30-13.30 
Taula rodona: De la terapèutica.

Una clínica mes enllà del trastorn.
Carme Dueñas. Psicóloga clínica i Psicoanalista.

Què s’espera de la atenció precoç?
Mireia Escardíbul. Psicòloga clínica.

El cos afectat.
Sonia Navarro. Fisioterapeuta i Llicenciada en Psicologia

El vincle social en el nen petit.
Ramón Almirall. Psicòleg.

Modera: Elisa Thomas.

13:30-14 
Cloenda de la Jornada. 
Montse Gavaldà. Psicòloga i psicoterapeuta.

PONENTS:

Ramón Almirall. Psicòleg. EAP Horta-Guinardo. Coordinador 
Projecte Interxarxes.

Mireia Escardíbul. Psicòloga clínica. Coordinadora del CDIAP 
Fundació Eulàlia Torras de Beà.

Carme Dueñas. Psicòloga clínica i Psicoanalista. CDIAP Agalma. 

Montse Gavaldà. Psicòloga i psicoterapeuta.CDIAP Agalma.

Maria Eugenia Lisman. Psicòloga clínica i Psicoanalista. CDIAP 
Agalma.  

Lola López. Psicòloga clínica i psicoanalista. CDIAP Agalma. 

Martine Menès. Psicòloga clínica i psicoanalista a Paris. Mem-
bre de l’EPFCL. Psicoterapeuta al Centre Médico-Psycho-Péda-
gogique (Paris).

Josep Moya. Psiquiatra i psicoanalista. Coordinador Observatori 
de Salut Mental de Catalunya.

Sonia Navarro. Fisioterapeuta i Llicenciada en Psicologia. CDIAP 
Agalma.

Josep Ma Panés. Psicòleg clínic i psicoanalista. President de 
l’ACAP. CDIAP Sant Boi.

Elisa Thomas. Psicòloga clínica. CDIAP Agalma. 

Laia Turón i Viñas. Neuropediatra Hospital Santa Creu i Sant 
Pau. CDIAP Agalma

Esperança Urpi. Logopeda. CDIAP Agalma

Comissió d’organització:
Lola Lopez, Montserrat Gavaldà, Selene Gomez, Anna Poch, 
Elisa Thomas


