
Debat sobre la infància i 

l’adolescència actuals 

Intervindran:  

ESTHER FERRÉ SARABIA— Psico-
pedagoga, directora de l’EAP del 
sector Tarragonès B 
Paranoid Park: itineraris a la 
deriva 

MARIANA SALVI— Psicòloga, Psi-
copedagoga de suport en entorns 
educatius, Tarragona 
L’espai de les entrevistes amb 
pares 

JOAN GIBERT SALESAS—  Psicoa-
nalista. Cap del Seminari d’Orie-
ntació Educativa de l’Institut 
Narcís Oller, Valls 
L’educació confrontada a la 
medicació: allò que el cas ens 
ensenya. 

GEMMA GALLART— Psicòloga clí-
nica, Psicòloga en el Pla de suport 
a l’Atenció Primària, Lleida 
Reflexions entorn l’escolta en 
l’àmbit sanitari 
 
Anima el debat: 

JOSEP SANAHUJA— Psicoanalista, 
secretari de la Seu de Tarragona 
de l’ELP 

4 de maig de 2012, a les 18:30 hores 

 

Seu de Tarragona de l’ELP 

Fortuny, 23, 1r—Tarragona 

 

Atès que “La infància sota control” és el tema triat pel Fò-
rum 3 que tindrà lloc a Sevilla el proper dos de juny, ens ha 
semblat oportú organitzar un debat inspirat en els temes 
que s’hi tractaran. Uns temes vinculats amb una sèrie de 
projectes que s’estan duent a terme en diversos països i 
que, per la seva actualitat i gravetat, mereixen ser exami-
nats de prop.  

El text de presentació del fòrum esmentat deixa ben clar 
d’allò que es tracta:  

"Una sèrie de tractaments estandarditzats, per la via del 
fàrmac i el condicionament, deixen sense veu el sofriment 
de nens i adolescents a partir d'instruments predictius i 
normatius que pretenen, sense aconseguir-ho, calmar les 
angoixes dels pares i que provoquen, tot i així, la desorien-
tació dels professionals".  

Amb aquesta proposta de debat ens adrecem a tots aquells 
professionals que en la pràctica diària ens veiem confron-
tats amb les diverses manifestacions simptomàtiques dels 
nens i joves. Es tracta d'una invitació a conversar sobre el 
fons d'aquests nous plantejaments, la concepció del nen i 
de l'adolescent que se'n desprèn, les conseqüències sobre la 
clínica i sobre com afecta, tot plegat, la subjectivitat i el 
llaç social. 

Informacions: 

Seu de Tarragona CdC-ELP: tgn-cdcelp@tinet.org / 679926969 

Bloc del Fòrum 3: loqueevaluacionsilencia.blogspot.com.es/ 


