
Barcelona, 22-24 d'abril 1983 

Els dies 22, 23 i 24 del mes d'abril de 1983, es van celebrar, a Barcelona i 
St. Cugat, les «les. Jornades de Tecniques Corporals i Psicoterapia». 

Aquestes jornades han estat organitzades per un grup de professionals 
amb la col.laboració del Col.legi Oficial de Psicolegs de Catalunya i I'Obra 
Social de la Caixa de Barcelona. 

Es va registrar una asistencia notable: 170 inscrits, entre els quals hi havia 
bona part d'estudiants de Psicologia. 

El ritme de desenvolupament d'aquestes jornades fou f o r ~ a  intens, tot al- 
ternant exposicions teoriques amb tallers prictics. 

El programa abarcava diversos aspectes de les tecniques corporals i la se- 
va relació amb la Psicoterapia. Els temes tractats van ser: el cos en I'obra de 
Freud, les aportacions kleinianes i lacanianes a aquest tema, técniques de 
relaxació, el cos al psicodrama, eutonia, massatge i integració postural i 
anilisi bioenergetica. 

Les ponencies i comunicacions llegides foren: 

- El cos en I'obra de Freud 
- La Psicomotricitat Relaciona1 
- De la Psicología a la Meditación 
- Lugares del cuerpo en psicoanálisis 
- El masaje en psicoterapia, 

aportaciones de la integración 
postural 

- Del cuerpo a la palabra 
- Eutonía y psicoterapia 
- El cuerpo de cada uno 
-- El cuerpo en Psicodrama. 

Perspectiva psicoanalítica 
--- Técnicas de Relajación 
-- El Análisis Bioenergético 
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Es va reflexionar sobre el paper de les tecniques corporals dintre la Psico- 
terapia en general i, especialment, dintre la Psicoanilisi. Es va criticar la 
proliferació desmesurada d'aquestes técniques, conseqüencia més de l'abús 
de la novetat que de la tasca terapeutica de les escoles oficials. També es va 
fer notar la migradesa de la bibliografia, i d'informació en general, sobre 
aquest camp que hi ha al nostre imbit. 

El voluntarios grup organitzador opina que aquestes jornades han estat 
un exit i estan engrescats a donar continuitat al seu treball en unes properes 
jomades, possiblement dintre l'any 1984. 


