
Treballant amb les emocions
en el tractament 

dels trastorns addictius
UN MODEL D'ATENCIÓ

DES DEL CONSTRUCTIVISME POST-RACIONALISTA

Humberto Guajardo i Diana Kushner

Dimecres 25 i dijous 26 d'abril de 2018
De 9.00 a 19.00 hores

Sala d'Actes del Col·legi de Metges de Barcelona
Pg. de la Bonanova 47, 08017 Barcelona

Amb la col·laboració de:

Inscripció i preus:

Abans de l’1 d’abril del 2018 120€

A partir del 1 d’abril 2018  150€

Membres col·legiats : COMB, COMT, COMG, COMLL, COPC, COIB, COILL, CODITA, 

TSCAT, CEESC, COEC, COFB COVB, CFC

Abans de l’1 d’abril del 2018 90€

A partir del 1 d’abril 2018  120€

Estudiants   75€

Accés a la inscripció

Més informació: 

fgalatea@fgalatea.org



Presentació

Les addiccions han representat i representen un seriós repte pels professionals que es dediquen a 
tractar-les. No és possible entendre l'addicció sense veure més enllà dels símptomes presentats, i 
tampoc és possible entendre la rehabilitació sense tenir en compte el canvi profund que represen-
tarà per a la persona en tractament. 

La Fundació Galatea ha convidat el  Dr. Humberto Guajardo, metge, psiquiatre i degà de la Facultat 
de Ciències Mèdiques de la Universitat de Santiago de Xile i la Sra. Diana Kushner, antropòloga, 
professora de la Facultat de Ciències Mèdiques de la Universitat de Santiago de Xile, que ens 
presentaran durant dos dies un model d'intervenció pel tractament de les addiccions mitjançant el 
treball amb les emocions.

Aquests professionals, des de la seva llarga experiència i la seva habilitat didàctica, ens presenta-
ran un model d'atenció basat en el constructivisme post-racionalista. Ens explicaran creatives 
intervencions amb l'objectiu de guiar qui pateix una addicció a ajudar-se a si mateix des de la idea 
que la funció del terapeuta serà crear un context que permeti que la persona en tractament 
accedeixi als seus propis recursos i capacitats, mostrant-li sempre un respecte profund, per 
finalment, ajudar-la a deixar l'addicció.

Programa formatiu

1. Organigrama de la intervenció.
2. Fonaments teòrics del model: l'epistemologia constructivista, l'aplicació mètode 
    post-racionalista.
3. L'entrevista interventiva.
4. Aproximació a la contextualització del consum (estabilització i ruptura de coherència)
5. L’efecte interpretat de la droga.
6. Vincle: (com a mecanisme d’aliança, d’adhesió i manteniment en el tractament).
7. Intervenció psicoterapèutica grupal.
8. Model integral per la comprensió del funcionament de la identitat.
9. Addicció: un símptoma de l'organització en el sentit d’un  mateix.
10. Recaiguda: resistència nuclear.
11. Narrativa un sentit d'autoorganització

12. Les emocions i el seu llenguatge
13. Psicoteràpia: conflicte entre identitat i patologia dual.
14. Reorganització des d’una comprensió evolutiva
15. Fecicad. Fonaments teòrics instrument de de correcció i  d'anàlisi

 
Dr. Humberto Guajardo Sainz metge psiquiatre, degà i catedràtic de la Facultat de Ciències 
Mèdiques de la Universitat de Santiago de Xile. 
Director del centre d'addiccions CIAD. 
Director del programa de formació de tècnic en prevenció i rehabilitació de les persones amb 
drogodependències. 
Sotsdirector de l'Institut de Psicoteràpia Integrativa xilè. 

Diana Kushner Lanis  antropòloga, professora d'addiccions de la Facultat de Ciències Mèdiques 
de la Universitat de Santiago de Xile. 
Coordinadora acadèmica de la Diplomatura en addiccions i del programa de formació de tècnic de 
prevenció i Rehabilitació de les persones amb drogodependències. 
Professora del Màster en Psicoteràpia Integrativa de la Universitat de Adolfo Ibáñez.
Directora del centre integral de tractament de les addiccions CIAD. 

Programa

La documentació es lliurarà dimecres 25 d'abril mitja hora abans de començar la jornada. 
Aquest mateix dia a les 9h el Dr. Jaume Padrós, president del CoMB, inaugurarà el seminari, 
juntament amb representants del Departament de Salut i dels col·legis de Psicologia, Infermeria i 
Treball Social. 

Tots dos dies es farà una pausa de 30 minuts a mig matí per fer un cafè; i d'una hora i 30 minuts 
per dinar. Cal tenir en compte que el dinar és a càrrec dels assistents. 

La cloenda tindrà lloc dijous 26 d'abril a les 18.30h i comptarà amb la participació del Dr. Gustavo 
Tolchinsky, Dr. Miquel Vilardell i el Sr. Toni Calvo. 

Si voleu disposar de més informació: www.fgalatea.org - fgalatea@fgalatea.org


