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ACCEP (Associació Catalana per a la Clínica i l'Ensenyament de la Psicoanàlisi) és una institució d'ensenyament,
clínica i transmissió de la psicoanàlisi creada el 1998. Dispensa una docència psicoanalítica en el seu doble vessant teòric
i clínic orientada pels ensenyaments de S. Freud i J. Lacan. Amb aquest propòsit desenvolupa un programa ampli i
diversificat d'activitats teòrico-clíniques, cursos i seminaris de formació continuada dirigits a tots aquells que vulguin
formar-se en psicoanàlisi, psicoteràpia, psicoanàlisi aplicada i salut mental.
ACCEP s'inscriu dins del marc internacional de les Formacions Clíniques del Camp Lacanià que tenen com a objectiu dur
a terme activitats d'ensenyament i formació en Psicoanàlisi, i més específicament entre el col·lectiu de Formacions
Clíniques a Espanya que constitueixen les institucions següents: ACCEP de Barcelona, CCM de Madrid, CCP-FCCL de
València, FCG de Galícia, FCCL del País Basc, GEPAS d'Astúries, SIT de Tarragona i CCPT de Tarragona.
Conjuntament amb aquestes institucions, ACCEP organitza una jornada conjunta anual.
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Programa FORMACIÓ PERMANENT 2022/2023
1. LECTURA, ESTUDI I INVESTIGACIÓ
1.1 Seminari de casos i textos clínics : L'angoixa, teoria i clínica.
Seminari X de J. Lacan, 1962-1963 (II)
8 sessions de 4.5 hores c/u = 36 hores
Dissabtes, 10.00 a 14.30 h
Coordinació: Comissió d'Estudis d'ACCEP - Ana Martínez W., Montserrat Ruiz,
Sergi Vilardell, Ramon Miralpeix i Adriana Ferrari
Docents: Sandra Leticia Berta (convidada), Carmen Lafuente, Manuel Baldiz, Rut
Sonnabend, Clotilde Pascual, Sergi Vilardell, Mª Inés Rosales, Bernard Nominé
(convidat)
Alguns recordaran que al llarg del curs 2021-2022 treballàrem la primera meitat del
Seminari 10, L'angoixa, revisant la concepció lacaniana de l'estructura de l'angoixa, el
punt de gravetat del qual se situa al voltant de la idea que l'angoixa és senyal d'allò real
i en conseqüència un afecte que no enganya.
Recorrerem el detall del camí que traça Lacan per passar de l'angoixa freudiana,
angoixa de castració que gira al voltant de la falta, a l'angoixa lacaniana, davant
l'unheimlich, la qual - a diferència de l'anterior - emergeix precisament a causa de la
presència de l’objecte. Un recorregut indexat per una gran varietat de referències
clíniques, no només preses de la clínica de les neurosis, sinó també de la clínica del
sadisme i el masoquisme, així com de la diferència de l'angoixa en l'home i la dona.
L'objectiu per al curs 2022-2023 és prosseguir amb la immersió en la segona part
d'aquest Seminari, on Lacan continua la tasca d'aclarir l'afecte que és l'angoixa, tasca
fonamental perquè ell mateix afirma que “ l'angoixa és… punt de trobada on els espera
tot allò relacionat amb el meu discurs anterior ” (1), al qual podem afegir: i el punt des
d'on arrenca el camí per tot allò relacionat amb el seu discurs posterior. Una prova
d'això últim és la ubicació estructural que Lacan dóna de l'angoixa, situant-la entre
gaudi i desig, amb la subversió que això comporta.
Com ja es va anticipar el curs passat, des de la perspectiva lacaniana l'angoixa passa
de ser pensada com l'afecte que sorgeix davant de la falta d'objecte o la possibilitat que
falti, a l'afecte causat per la presència de l'objecte, no de qualsevol objecte sinó d'un
determinat, a saber l'objecte al seu estatut de resta, d'objecte real, un nou objecte
inventat per Lacan, que anomenarà “objecte a causa de desig” al Seminari XI, Els
quatre conceptes fonamentals de la Psicoanàlisi. Però Lacan no hi arriba sense passar
prèviament per sorprenents reflexions, construccions innovadores, agudes referències
clínics i d'altres tipus, que ens correspondrà abordar al llarg d'aquest curs, com per
exemple: els afinats i il·lustrats recorreguts pels diferents objectes vinculats a la
demanda i el desig de l'Altre, boca, ull, veu, fal·lus, orella, o bé les referències clínics
fonamentals a la neurosi obsessiva, i també les referències a la direcció de la cura. El
trànsit per aquest Seminari suposa que els que hi participin, es veuran immersos en
l'experiència de la manera com J.Lacan pensava i feia avançar les seves formulacions
teòriques, una manera sempre articulada a la clínica i a l' actualitat.
(1) J.Lacan, Seminari L'angoixa, Paidós, p. 11
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DATA

TEMA

DOCENT

1

15-10-2022

L'angoixa no és el que la gent es pensa (cap XII i XIII)
Presentació cas: Ramon Miralpeix
Referència bibliogràfica: Lola Andrade, Seminari X, p. 172173 i 185-186, A. Txékhov, L'horror, www.literatura.us
Modera: Ana Martínez

2

12-11-2022

La dona, més veritable i més real (cap XIV i XV)
Presentació cas: Valeria Ferreira
Referència bibliogràfica: Montse Ruiz, Seminari X, p. 200201, Ovidi, Metamorfosi, llibre tercer, vers 316 a 338, any 8
dC, www.biblioteca.org.ar
Modera: Conxita Iborra

Carmen Lafuente

3

17-12-2022

Les cinc formes de l’objecte a; boca i ull (cap XVI i XVII)
Presentació cas: Laura Abadia
Referència bibliogràfica: Mª Dolors Camos, Seminari X, p.
237-238, W. Shakespeare, El mercader de Venecia,
Anagrama
Modera: Ramon Duch

Manuel Baldiz

4

21-01-2023

L'objecte veu i l'orella (cap XVIII i XX)
Presentació cas : Anna Gasull
Referència bibliogràfica: Daniela Aparicio, Seminari X,
p.264-269, T. Reik. El shofar, a El ritual. Estudios
psicoanalíticos del los ritos religiosos , ACME agalma BBAA
Modera : Isabel García

Rut Sonnabend

5

25-02-2023

L'objecte fal·lus (cap XIX i XX)
Clotilde Pascual
Presentació cas: Pedro Pablo Arévalo
Referència bibliogràfica: Angels Petit, Seminari X, p. 298299, O. Isakower, Sobre la posición excepcional de la esfera
auditiva,, International Journal of Psychoanalysis, 1939, vol
XX, p.340-348, es troba a www.sauval.com
Modera: Montse Naranjo

6

25-03-2023

L'objecte causa del desig (cap XXI)
Sergi Vilardell
Presentació cas: Pau Borrat
Referència bibliogràfica: Marcelo Coelho, Seminari X, p.307312, J. Piaget, El lenguage y el pensamiento en el niño, cap
1, p.39-48 i cap 4, p.99--132 Editorial Guadalupe
Modera: Mª Victoria Volpe

7

22-04-2023

L'objecte anal i l'obsessiu (cap XXII i XXIII)
Inés Rosers
Presentació cas: Guillem Paihlez
Referència bibliogràfica : Andrés Fernández, Seminari X,
p.321, E. Jones, La concepción de la virgen por la oreja,
1914, a ensayos de psicoanálisis aplicado, Obras escogidas
d'E.Jones, RBA, p.527-607
Modera: Gema Sanz

8

27-05-2023

XXII Jornada Col·legis Clínics

9

17-06-2023

Límit i funció de l'angoixa. Duel, mania i melancolia (cap
Bernard Nominé
XXIV)
(França)
Presentació cas: Adriana Ferrari
Referència bibliogràfica: Jaky Ariztia, Seminari X, p.355, DW
Winnicott, Objetos transicionales y fenómenos
transicionales, 1951, a Realidad y juego, p.17-45, Gedisa
Modera: Ramon Miralpeix

Sandra Leticia
Berta (Brasil)
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1.2 Introducció a la Psicoanàlisi I: Bases per a la hipòtesi de l'inconscient

en Freud
8 sessions de 2 hores c/u = 16 hores
Dimarts, 19:30 a 21:30h
Coordinació: Ramon Miralpeix
Docents: Jacqueline Ariztia, Pedro Pablo Arévalo, Ana Martínez, Ramon Miralpeix,
Montse Ruiz
Aquesta pretén ser una introducció a la psicoanàlisi seguint el recorregut del seu
creador en les hipòtesis més revolucionàries quant a la comprensió del subjecte humà,
al mateix nivell que les de Copèrnic i Darwin: les hipòtesis de l'inconscient i de la
sexualitat com a causa. Després d'algunes experiències que indicaven la determinació
del subjecte per la paraula, Freud avança, gràcies al treball que realitza amb les
histèriques i en deixar-se ensenyar per elles, sobre el terreny –en el seu temps
inhòspit– de la sexualitat en l’etiologia de les neurosis. Freud s'entesta a sortir de la
xerrameca per assegurar la seva teoria en les lògiques del discurs científic, i avança
amb tot el rigor possible, en un terreny desconegut fins ara, fins a arribar a l'obra que li
valer l'interès de la comunitat cultural de la seva època, la ciència i l'art: la
interpretació dels somnis. El seu gran descobriment, l'inconscient i la determinació de
la sexualitat en la quotidianitat de l'home, és universal, no serveix només per explicar
allò “psicopatològic”, sinó que funciona en el dia a dia. Finalment, Freud pot donar
compte del mètode psicoanalític de manera més detallada i exposar-se amb un dels
casos més coneguts: Dora.

DATA

TEMA

DOCENT

1

11-10-2022

Presentació del curs. Charcot, la histèria i la hipnosi

Ramon Miralpeix

2

25-10-2022

Breuer i la catarsi

Pedro Pablo
Arévalo

3

15-11-2022

Una primera aproximació a l'inconscient com a sistema de
l'aparell psíquic

Pedro Pablo
Arévalo

4

29-11-2022

Els somnis I la seva interpretació (1)

Montserrat Ruiz

5

20-12-2022

Els somnis I la seva interpretació (2)

Montserrat Ruiz

6

17-01-2023

Psicopatologia de la vida quotidiana (l'inconscient sorpresa de Jaky Ariztia
cada dia)

7

31-01-2023

La histèria i el psicoanàlisi (1)

Ana Martínez

8

14-02-2023

La histèria i el psicoanàlisi (2)

Ana Martínez
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1.3 Introducció a la Psicoanàlisi II: Lacan i el retorn a Freud
8 sessions de 2 hores c/u = 16 hores
Dimarts, 19:30 a 21:30h
Coordinació: Ana Martínez
Docents: Mª Inés Rosers, Mª Rosa Roca, Roser Casalprim, Manuel Baldiz, Xavier
Campamà
Lacan representa un pas excepcional en la història de la psicoanàlisi, atès que posa en
evidència el procés de lliscament progressiu de la teoria i pràctica psicoanalítiques cap
a la psicologia, més confortable i assequible, que es va donar a nivell de gran part dels
analistes postfreudians. Això es va produir no tant per raons de mala fe, ni per
incapacitat dels analistes, sinó més aviat per la dificultat intrínseca que suposa sostenir
l'ètica i el discurs propis de la psicoanàlisi.
En conseqüència Lacan es proposa restaurar l'essència de la psicoanàlisi, per això
genera una ensenyança pròpia, on primerament revisarà els conceptes freudians per
retornar-los el seu sentit més analític i després generarà aportacions noves, de collita
pròpia, per fer avançar la psicoanàlisi més enllà de Freud. Sobre aquesta ensenyança,
a més, hi recolzarà una Escola de psicoanàlisis, 1964, que inaugurarà precisament sota
la consigna de “retorn a Freud”.
En aquest curs ens proposam transmetre als interessats unes primeres nocions del que
suposa l'aportació lacaniana a la psicoanàlisi, per tal que puguin situar l'abast d'aquesta
aportació.

DATA

TEMA

DOCENT

1

28-02-2023

Presentació del curs. La constitució del subjecte (I).
L'imaginari

Mª Inés Rosers

2

14-03-2023

Lacan senta les bases del seu retorn a Freud I i de tota la
seva obra posterior

Mª Rosa Roca

3

28-03-2023

Lacan senta les bases del seu retorn a Freud I i de tota la
seva obra posterior II

Mª Rosa Roca

4

18-04-2023

Lacan i el tractament de les qüestions tècniques plantejades
per Freud

Xavier Campamà

5

02-05-2023

La preminència del simbòlic. La constitució del subjecte (II)

Manuel Baldiz

6

16-05-2023

La preeminència del simbòlic. La constitució del subjecte (II),
continuació

Manuel Baldiz

7

30-05-2023

La incidència de l'estudi de la psicosi a la primera elaboració
de Lacan. De l'Èdip a la Metàfora paterna

Roser Casalprim

8

13-06-2023

La incidència de l'estudi de la psicosi a la primera elaboració
de Lacan. De l'Èdip a la Metàfora paterna

Roser Casalprim
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1.4 Clínica lacaniana: Les neurosis
16 sessions de 2 hores c/u = 32 hores
Dimarts, 19:30 a 21:30h
Coordinació: Clotilde Pascual i Sergi Vilardell
Docents: Carmen Lafuente, Matilde Pelegrí, Clotilde Pascual, Xavier Campamà,
Sergi Vilardell
Aquest és un curs dedicat a les Neurosi. Hem triat el símptoma com a fil conductor dels
tres tipus de neurosi: histèrica, obsessiva i fòbica, ja que és on més clarament s'articula
el símptoma al sentit inconscient, com a metàfora d'una significació sexual reprimida, i
com a forma de satisfacció substitutiva, tal com Freud ho va destacar.

A la histèria el símptoma pren generalment la forma de conversió corporal d'una
representació psíquica inconciliable i li permet a Freud prendre'l com a model dels
símptomes psíquics en general. Això dóna peu per pensar en les formes que prenen
els símptomes corporals actualment, així com l'articulació entre histèria i feminitat.
A la neurosi obsessiva, el símptoma es manifesta sobretot a nivell del pensament, en
forma de dubtes, i en la conducta com a rituals i actes compulsius destinats a protegir
el subjecte del seu desig. El retorn del gaudi al símptoma obsessiu, que Freud
desenvolupa a la segona tòpica, així com la relació amb el pare i el deute permetran
desenvolupar l'abordatge psicoanalític d'aquest tipus de neurosi i les dificultats que
comporta.
A la fòbia, el símptoma pren la forma d'un objecte exterior que protegeix el subjecte
davant de l'angoixa i reforça la instància paterna debilitada. Les aportacions de Freud i
de Lacan tindran un lloc destacat en aquest bloc, així com la clínica de les fòbies a la
infància, motiu de freqüent demanda, per a l'anàlisi de la qual el cas Hans segueix sent
una referència inesgotable.

DATA

TEMA

DOCENT

Bloc 1: El símptoma a la histèria
1

04-10-2022

Breu introducció al concepte de símptoma en Freud i
Lacan

Ana Martínez

2

18-10-2022

El símptoma en la histèria

Ana Martínez

3

08-11-2022

El mecanisme de la conversió

Ana Martínez

4

22-11-2022

La histèria i el cos. Formes contemporànies dels
símptomes corporals I.

Matilde Pelegrí

5

13-12-2022

Formes contemporànies dels símptomes corporals II. Cas
clínic: La bella carnissera de S.Freud

Matilde Pelegrí

6

10-01-2023

Histèria i feminitat

Matilde Pelegrí

Bloc 2: El símptoma a la neurosi obsessiva

7

7

24-01-2023

La neurosi obsessiva. El dubte i l'elecció

Clotilde Pascual

8

07-02-2023

El desig i la demanda a la neurosi obsessiva

Clotilde Pascual

9

21-02-2023

La temàtica del gaudi

Clotilde Pascual

10

07-03-2023

El deute simbòlic amb el pare

Clotilde Pascual

11

21-03-2023

Un cas clínic

Clotilde Pascual

Bloc 3: El símptoma a la fòbia
Xavier Campamà

12

11-04-2023

El mecanisme psíquic de la fòbia segons S. Freud

13

25-04-2023

La reinterpretació lacaniana de la fòbia (1)

14

09-05-2023

La reinterpretació lacaniana de la fòbia (2). El cas Sandy

15

23-05-2023

El cas del petit Hans segons S.Freud

Sergi Vilardell

16

06-06-2023

Les contribucions de J.Lacan sobre el cas del petit Hans

Sergi Vilardell

Xavier Campamà
Xavier Campamà

2. CURSOS DEXTENSIÓ
2.1 El Joc al dispositiu psicoanalític. Un punt de vista des de Lacan.
Teoria i pràctica
6 sessions teòriques i 3 sessions pràctiques = 16.5 hores
Dijous , 19:30 a 21:30h (sessions teòriques)
Dijous , 19:30 a 21:00h (sessions pràctiques)
Coordinació: Adriana Ferrari i Jacqueline Ariztia
Docents: Xavier Campamà, Matilde Pelegrí, Mª Inés Rosales, Adriana Ferrari
Col·laboradors convidats: Alex Rodriguez, Miquel Gómez

El joc en el dispositiu psicoanalític es fa present com a eina, com a mitjà, com a
manera de dir, de mostrar, d'elaborar, i alhora posa en joc l'analista i l'analitzant. Ens
preguntem: què s’hi juga aquí? Per anar construint possibilitats de resposta,
proposem aquest interessant i intens curs. Comptarem amb 6 classes teòriques on les
ensenyances de Jacques Lacan seran la nostra brúixola i 3 classes pràctiques, on
aquestes ensenyances s'expressaran a través d'experiències a la clínica, al dispositiu,
aquest lloc on el Joc parla.
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Classes teòriques

DATA

TEMA

1

26-01-2023

El joc i els tres registres; Real, Simbòlic, Imaginari I

2

09-02-2023

El joc i els tres registres; Real, Simbòlic, Imaginari II

3

09-03-2023

4

23-03-2023

Intervenció i interpretació del psicoanalista al joc en
psicoanàlisi de nens

Matilde Pelegrí

5

27-04-2023

Vicissituds de la posició del psicoanalista-jugador

Xavier Campamà

6

11-05-2023

Del joc a la paraula. Cas clínic

Xavier Campamà

Estatut del joc a la direcció de la cura amb nens i diagnòstic
diferencial

DOCENT
Mª Inés Rosales
Mª Inés Rosales
Matilde Pelegrí

Classes pràctiques
1

23-02-2023

Diversitat i Joc, al dispositiu psicoanalític

Àlex Rodríguez

2

13-04-2023

Joc i invenció a la clínica de la psicosi i l'autisme

Adriana Ferrari

3

25-05-2023

Joc i experiència al treball amb infància en un CDIAP

Miquel Gómez

2.2 La pràctica assistencial a Salut Mental: Curs de formació clínica i
pràctica a Salut Mental
6 sessions de 2 hores c/u = 12 hores
Dijous , 19:30 a 21:30h
Coordinació: Sergi Vilardell i Josep Monseny
Docents: Manuel Baldiz, Guillem Pailhez, Josep Monseny, Josep Moya, Carmen
Lafuente, Roser Casalprim
Aquest cicle de conferències té l'objectiu de proporcionar eines d'utilitat pràctica, per a
tots aquells professionals inscrits en el marc de la salut mental, dotant-los d'eines
clíniques, útils, tant per a les seves tasques quotidianes al tractament amb els pacients,
com per al disseny dels seus objectius terapèutics, i sent respectuosos amb els
principis de l'ètica psicoanalítica, que no és altra que mantenir l'ésser humà al centre de
les nostres preocupacions.
Està dirigit a aquells professionals que optin per situar-se més enllà del model
assistencial, exclusivament medicamentós o adaptatiu, amb la finalitat de superar les
fragmentacions, les angoixes i el esgotament que comporta el treball amb els pacients
greus i permetre que el mateix equip esdevingui un factor terapèutic.
Les sessions tindran un doble enfocament: l'explicació del tema pròpiament dit i la
referència a una experiència clínica del docent, aconseguida a través del que s'ha
viscut en algun dels seus treballs institucionals. Docents, tots ells psicoanalistes que
han tingut presència, en alguns casos privilegiada, a la reforma de la Salut mental i han
9

contribuït al seu desenvolupament i aplicació, tant als diferents àmbits de la clínica de
la neurosi i la psicosi, com als moviments de reforma de la psiquiatria i la salut mental,
hospitals psiquiàtrics, universitaris, generals i pediàtrics, centres de dia, ambulatoris
d'atenció infanto-juvenil, tractament de les toxicomanies, atenció a les dones i altres.
Es potenciarà l'actitud participativa dels professionals en formació i la inclusió de les
noves modalitats de treball en auge actualment, com el treball en línia i altres mitjans
transmèdia, preservant la dimensió humanista.

DATA

TEMA

DOCENT

1

13-10-2022

Obertura del curs Sergi Villardell.
L'atenció a la demanda

Manuel Baldiz

2

27-10-2022

El diagnòstic, el seu ús en l’orientació del tractament. Un cas
pràctic

Guillem Pailhez

3

10-11-2022

Estratègies de tractament: l'equip com a factor terapèutic,
Josep Monseny
abordatge individual, familiar, grupal. Assistència ambulatòria,
hospital de dia, ingrés a temps complet

4

24-11-2022

La medicació i la psicoteràpia: formes de sinergia i formes de
confrontació

Josep Moya

5

15-12-2022

La construcció de casos i la supervisió individual i grupal. Un
cas pràctic

Carmen Lafuente

6

12-01-2023

El final de tractament: Interrupcions i modalitats de finals de
tractament

Roser Casalprim

Nota :
Algunes classes seran meitat teòriques I meitat de casos pràctics.

3. SEMINARI PRÀCTIC
3.1 Construcció i supervisió de casos en grup
10 sessions de 1.5 hores c/u = 15 hores
Divendres , 18:30 a 20:00h.
Coordinació: Ramon Miralpeix
Docents: Daniela Aparicio, Matilde Pelegrí, Xavier Campamà, Ramon Miralpeix,
Josep Monseny
En aquest espai intentarem “experimentar” l'articulació entre la clínica que els
mateixos participants aportin i la teoria. El funcionament és molt simple i es vincula
amb la pràctica coneguda com a “supervisió de casos”: els participants al seminari
presenten fragments clínics de la seva pràctica, independentment del camp on es
desenvolupa, i s'intenta elaborar una mica d' un saber que incideixi sobre la clínica.
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DATA

DOCENT

1

14-10-2022

Ramon Miralpeix

2

11-11-2022

Ramon Miralpeix

3

16-12-2022

Matilde Pelegrí

4

20-01-2023

Matilde Pelegrí

5

24-02-2023

Xavier Campamà

6

24-03-2023

Xavier Campamà

7

21-04-2023

Daniela Aparicio

8

26-05-2023

Daniela Aparicio

9

16-06-2023

Carmen Lafuente

10

30-06-2023

Carmen Lafuente

INSCRIPCIONS I CERTIFICACIONS
Emplenar la full de sol·licitud d'inscripció i enviar-lo per correu o deixar-ho personalment a
secretària. Un cop confirmada la inscripció i abans de començar el curs s'abonaran els
drets de matrícula. La modalitat d’inscripció podrà ser per unitats o global.
- Es donarà certificat d’assistència als participants que assisteixin a un 75% de cada curs
i/o seminari.
- Es donarà un certificat d’aprofitament als participants que facin un treball de recerca amb
acompanyament d’un tutor.
Aquests cursos de Formació Permanent estan dirigits a totes aquelles persones
interessades en la formació psicoanalítica, s'inscriguin o no al Màster.
Notes:
Sol·liciteu informació sobre el Màster en teoria i pràctica psicoanalítica i el Diploma de
psicoterapeuta acreditat per la FEAP.
Encara que no es tingui intenció de completar el Màster, els interessats poden inscriure's
igualment a qualsevol dels cursos del Màster que desitgin .
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MODALITAT PRESENCIAL I ONLINE
La formació es pot fer de manera presencial o en línia.

PREUS D'INSCRIPCIÓ (€ euros)
NOM DE CURS

NOM DE SESSIONS

PREU

Textos i casos clínics

8 sessions = 36h

480€

Introducció a la Psicoanàlisi I , Freud

8 sessions = 16h

220€

Introducció a la Psicoanàlisi II, Lacan

8 sessions = 16h

220€

Clínica lacaniana, Les neurosis

16 sessions = 32h

420€

El joc al dispositiu analític .Un punt de vista des de Lacan.
Teoria i pràctica

6 sessions teòriques + 3
sessions pràctiques = 16,5 h

215€

La pràctica assistencial a Salut Mental

6 sessions = 12 h

180€

Seminari Pràctic

10 sessions = 15h

195€

Jornada conjunta dels Col·legis Clínics

preu reduït alumnes d'ACCEP

a definir

En cas de devolució de matrícula – abans del començament de curs, no després – es retindrà un 20% per
despeses de gestió. Els alumnes que s'inscriguin des de l'estranger hauran de pagar 100€ de despeses de
gestió abans de fer-ne la tramitació –atesa la major complexitat i temps requerit per part d'ACCEP–
independentment del pagament de la matrícula.

MEMBRES D'ACCEP

DOCENTS
Daniela Aparicio___________ daniela@copc.cat
Jacqueline Ariztia __________ariztiajj@gmail.com
Manuel Baldiz ____________ 9567mbf@comb.cat
Xavier Campamà __________xcampama@gmail.com
Roser Casalprim __________ rcasalpr@copc.cat
Carmen Lafuente__________ clafuenteballe@gmail.com
Ana Martínez _____________ana.westerhausen@gmail.com
Ramon Miralpeix __________ miralpeix@copc.cat
Josep Monseny ___________ josep.monseny@gmail.com
Josep Moya ______________11438jmo@comb.cat
Clotilde Pascual ___________20538cpm@comb.cat
Guillem Pailhez ___________ 37687gpv@comb.cat
Matilde Pelegrí____________ matilde.pelegri@gmail.com
Rosa Roca _______________rosarocaromalde@movistar.es
Maria Inés Rosales_________irosalesmanfredi@gmail.com
Rut Sonnabend ___________ sonabend@copc.cat
Sergi Vilardell_____________ vilardellok@hotmail.com
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COL·LABORADORS
Pedro Pablo Arévalo________ pp_arevalo@yahoo.com
Montserrat Ruiz ____________ruiz.montse@gmail.com
Adriana Ferrari ____________ ferrariadriana@hotmail.com
Valeria Ferreira____________ valfrj@hotmail.com

CONVIDATS
Sandra Leticia Berta _______bertas@uol.com.br
Bernard Nominé __________ber.nomine@free.fr
Anna Gasull _____________agasull@copc.cat
Mª Dolors Camós_________ dcamos13@gmail.com
Angels Petit _ ___________ anpetitp@copc.cat
Pau Borrat ______________ pborrat@gmail.com
Marcelo Coelho __________ md.marcelo.coelho@gmail.com
Andrés Fernández ________afernandex@gmail.com

COMISSIÓ D'ESTUDIS
Directora : Ana Martínez W ________________ ana.westerhausen@gmail.com
Vicedirector : Ramon Miralpeix _____________ miralpeix@copc.cat
Tresorera : Montserrat Ruíz ________________ ruiz.montse@gmail.com
Secretari : Sergi Vilardell __________________ vilardellok@hotmail.com
Relacions Institucionals : Adriana Ferrari ______ ferrariadriana@hotmail.com
INFORMACIÓ DIRECTA
Ana Martínez ______________
Ramon Miralpeix ___________
Montserrat Ruiz ____________
Sergi Vilardell ______________
Adriana Ferrari _____________

Tel: 660 17 05 83
Tel: 661 406 588
Tel: 677 259 242
Tel: 651 531 270
Tel:669 558 658
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www.accep.org
Sant Antoni Maria Claret 25 baixos 1r- 08037 Barcelona
Secretària: de Dimarts a Dijous 18:00 a 22:00
Tel: 934 108 317
info@accep.org
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