
 

 

 

 

Jornada 

Apreciacions sistèmiques en el 

tractament de l’alcoholisme 

 

Divendres dia  17 d’abril de 2015 

 Lloc: Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social. 

Sala de juntes F.C.E. 

Avda de l’Estudi General, 4. Lleida. 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS  

Delegació de Lleida del  

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. 

 Preu 

Fins el dia 30 de març 
25 €. Col·legiats i  estudiants del grau de psicologia, treball social, Educació social... 
30 €. Resta d’assistents. 
Passat el dia 30 de març 
30 €. Col·legiats i  estudiants del grau de psicologia, treball social, Educació social... 
35 €. Resta d’assistents. 
 

Inscripció  

Personalment: COPC. C/ Acadèmia 14, 4t ( de 9 a 12,30  i de 17 a 20 hores) 
Telefònicament: 973.230.437 
Web: www.copc.cat  apartat Lleida. 
 

Pagament 

Transferència al núm. compte:  ES48.0081.0091.57.0001153120 del Banc Sabadell. 
Targeta de crèdit: Personalment o mitjançant la web.  
Caldrà : Fer arribar  al  COPC  el  justificant  del  pagament, així  com  l’acreditació  
d’estudiant  per fax 973.239.033 o per e-mail copc.ll@copc.cat 
 

Organitza: 

Grup de Treball Sistèmic-Familiar de la Delegació de Lleida del Col·legi Oficial de Psico-
logia de Catalunya 
 

Col·labora:   

 

 

 

    

    

    

    



Presentació 

 Us presentem la I Jornada organitzada pel Grup de Treball Sistèmic-Familiar amb l’objectiu d’apro-
par aquest corrent als professionals de diferents àmbits interessats en el tema. En aquesta primera 
trobada posarem la mirada en la problemàtica que es genera entorn el consum d’alcohol, perme-
tent així la reflexió d’aquells aspectes que intervenen més enllà de la genètica, la farmacologia i la 
motivació de la persona que beu.  
Proposem endinsar-nos començant per una revisió dels autors i tècniques de la vessant sistèmica 
per entendre i treballar la problemàtica de l’alcoholisme. També posarem la mirada a través de 
diferents recursos, posant èmfasi en la necessitat del treball en xarxa. I és que hi ha diferents as-
pectes  sobre els que ens fem i ens fan  preguntes. Els professionals ens qüestionem què és impor-
tant abordar en una teràpia, com acompanyem en el tractament, quin paper juga la família, quin hi 
juguem com a professionals. I les persones i les seves famílies, que pateixen el problema, es qüesti-
onen quin és el seu nivell de dependència, si l’abstinència ha de ser per sempre i un 
llarg etcètera  que ens convida a reflexionar.  
És per això que no volem oblidar la importància de la parella, vista com una eina més en el tracta-
ment, per tal de poder entendre i modificar la seva relació problemàtica amb l’alcohol.  
Finalment donarem espai a una taula rodona en que puguem abordar quina relació podem copsar 
entre el consum enòlic, la identitat i la vinculació afectiva. 
Així doncs, us animem a participar en aquesta jornada, on aprofundirem en l’abordatge sistèmic, 
considerant que aquest pot  aportar una visió enriquidora al tractament de l’alcoholisme que per-
meti al professional millorar la seva intervenció.  

Programa  

  

8:30   Lliurament de documentació. 

9:00   Inauguració a càrrec de 
Anna Cunyat Solà. Secretària de la Delegació de Lleida  del Col·legi 
Oficial de Psicologia de Catalunya. 

    Presentació a càrrec de 

Dolors Zapata Rojas. Psicòloga sanitària. Psicoterapeuta familiar i de 
parella. Psicooncòloga. Coordinadora del Grup de Treball Sistèmic-
Familiar de la de la Delegació de Lleida del Col·legi Oficial de  Psicolo-
gia de Catalunya. . 

9:15   Conferència inaugural. 

“Redefinició del tractament de l'alcoholisme des del model sistèmic: una 

revisió”.  

A càrrec de Carme Cunillera i Forns. Psicòloga clínica, terapeuta fami-
liar, coordinadora del CAS Garrotxa del IAS. Professora a la UdG. 
Modera Sònia Garcia Milagros. Psicòloga del Centre Penitenciari de 
Ponent. Membre del GT Sistèmic-Familiar. 

  

 
 

 10:30   Esmorzar a càrrec de l’Associació d’Alcohòlics Rehabilitats de Lleida. 

11.00   Ponència  1 
“Contextos cooperants en l'alcoholisme”.  

A càrrec del Dr. Josep Checa Soler. Psiquiatra adjunt del Consorci 
Sanitari de l’Anoia. Docent de l’Escola de Teràpia Familiar de 
l’Hospital Sant Pau (UAB). 
Modera Teresa Garriga Ramon. Infermera especialista en Salut 
Mental. CAS Segrià de l’Hospital Santa Maria de Lleida.  

12:15   Descans 

12:30   Ponència 2 
“La relació de parella, una eina per intervenir en el consum enòlic”.  

A càrrec de Mar Vergés Grau.  Psicoterapeuta relacional, docent i 
supervisora. del Centre de Teràpia Relacional i Familiar de Tarra-
gona. 
Modera Antonio Alcántara Tadeo. Consultor en Psicologia Clínica 
a l’HUAV/ Hospital Santa Maria.  Dr. en Psicologia. Membre del 
GT Sistèmic-Familiar. 

13:45   Dinar 

   TARDA 

15:15   Taula Rodona: 
“La  identitat   personal  i  els vincles  afectius  sota  els  efectes  de 
 l'alcohol”.  

A càrrec de  
Mireia Quinquillà Durich. Psicòloga clínica i terapeuta familiar, 
formadora i supervisora i membre del GT Sistèmic-Familiar del 
COPC 
Carme Cunillera Forns. Psicòloga clínica, terapeuta familiar, coor-
dinadora del CAS Garrotxa del IAS. Professora a la UdG. 
Modera Dolors Zapata Rojas. Psicòloga sanitària. Psicoterapeuta 
familiar i de parella. Psicooncòloga. Coordinadora del Grup de 
Treball Sistèmic-Familiar de la de la Delegació de Lleida del 
Col·legi Oficial de  Psicologia de Catalunya.  
 

16:45   Cloenda a càrrec de 
Oriol Verdú Polo. President  de  la Delegació de Lleida del 
Col·legi Oficial  de  Psicologia  de  Catalunya 

   MATÍ 


