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La importància dels vincl� afectius 
per al d�envolupament de l� �llet� i 
dels �llets:  fonamental protecció de 

la seva salut mental 

Psiquiatre i neuròleg, psicòleg i psicoanalista.
Professor de la Universitat Ramon Llull, Barcelona

Salut mental en la infància i l’adolescència: com
acompanyar, assessorar, intervenir.

Com els vincles afectius adequats són els millors factors 
de desenvolupament i de protecció de la salut mental dels 

infants i adolescents.

Obert al públic generalObert al públic general

8
de febrer

20 h

Sala d'actes
IES Josep M. Quadrado



Rosa M. PalliséRosa M. Pallisé

Els m� petits de la c�a, 
com ens nec�siten? 

Mestra, formadora i terapeuta sistèmica

Tenir un fill és un acte d'amor i de vida.
Aprofitem aquesta etapa per viure-la plenament. Per 

trobar el lloc i el rol de cadascú. Per poder acompanyar-los 
en una etapa tan canviant i, alhora, tan màgica.

Casa Cultura

Mar� i par� 
d’infants de 0 a 3 anys

4, 11, 18, 25 de març
1 d’abril
18-20 h



Kika  FumeroKika  Fumero

Amor i s�ualitat a
l’adol�cència dels
n�tr� �lls i �ll�. 

Com podem
acompanyar-l�

Coeducadora y professora de secundària

Tractarem la construcció de l’amor romàntic a
l’adolescència i els seus mites, la manera amb la qual 

aprenem a estimar i com s’apropen els nostres fills, per 
primera vegada, al sexe. Posarem en comú com podem 

contribuir en les generacions joves perquè s’estimin i 
desitgin de manera sana i igualitària.

Casa Cultura

14 de març
19.30-21.30 h

Mar� i par� d’adol�cents



Maria Camila HuertaMaria Camila Huerta

El r�pecte,
un camí de d� sentits 

Psicòloga, experta en disciplina positiva

Entendrem per què els nostres fills de 3 a 6 anys es
comporta d’una manera determinada. Hi connectarem 

des d’un nou paradigma de connexió, pertinença i
significat per a poder acompanyar-lo amorosament en 

aquesta etapa tan vulnerable, que serà la base d’una 
adultesa més conscient, resilient i feliç.

Casa Cultura

19, 26 de març
2, 9, 16 d’abril
18-20 h

Mar� i par� d’infants de 
3 a 6 anys



Miquel FarMiquel Far

Nov� m�culinitats

Psicòleg social, i terapeuta familiar i de parella.
Professor de la UIB, expert en masculinitats i igualtat 

de gènere

Recorregut formatiu i vivencial sobre els reptes, les
contradiccions i els avantatges que, com a homes, ens 

trobam a l'hora d'exercir una masculinitat compromesa 
amb la criança, amb les relacions igualitàries, i
connectada amb el món emocional i afectiu.

Casa Cultura

4, 5 d’abril
20-22 h

Hom�



Irune InchausteguiIrune Inchaustegui

Què els p�sa als
n�tr� �lls i �ll� quan
n�altr� ens separam?

Terapeuta familiar sistèmica

Prendre consciència sobre què poden sentir els nostres 
fills quan la família se separa. Orientacions de com 

podem acompanyar-los.

Casa Cultura

8, 15, 22, 29 de maig
19-21 h

Tot� l� etap�



Toni CladeraToni Cladera

Situacions de r�c en la
infància i l’adol�cència:  

su�tànci� i nov�
tecnologi�

Policia tutor

Informació, orientació i assessorament sobre el consum 
d’estupefaents i l’ús de les noves tecnologies.

Casa Cultura

9 de maig
19.30-21.30 h

Tot� l� etap�



Sili LizSili Liz

De la preadol�cència a 
l’adol�cència: de la 

cr�i a la creació d’una 
identitat p�itiva

Psicòloga 
Terapeuta familiar sistèmica

Com, les mares i els pares, podem acompanyar els
nostres fills en aquesta transició: competències

parentals, etapa evolutiva, estils educatius,
vincles afectius i reconeixement.

Casa Cultura

2, 9, 16, 23, 30
d’octubre
19.30-21.30 h

Mar� i par� de �lls de 
5è, 6è, i 1r, 2n ESO



Vicenç ArnaizVicenç Arnaiz

Xerrada:
alguns secrets que
ajuden a fer millor

d’àvia i avi 

Psicòleg
Expert en educació i petita infància

Paper dels avis en l’educació dels nets. 
Entre l’ajuda i el canvi de rols.

Casa Cultura

7 d’octubre
19-20.30 h

Tot� l� etap�



Betlem GomilaBetlem Gomila

El regal de ser mar�
i par� imperfect�

Psicoterapeuta en integració psicocorporal
Doctora per la UB- Salut i Qualitat de vida

Transformar-me en el pare o la mare que vull ser: les 
creences del "com toca ser" ens fan enfora de la realitat.

Acompanyar els teus fills com elles i ells necessiten,
cuidant-te, a tu, en el procés.

Gaudir i no patir l'acompanyament.

Casa Cultura

10, 17, 24 i 31
d'octubre   
19.30-21.30 h

Mar� i par�
de �lls  d’ESO 
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