
 
 
 

MARGARET CRASTNOPOL   
A  

BARCELONA 
 

Dissabte 5 de juliol, 2003 (9’30 a 14h.) 
 

Villa Paula 
(Carretera de les Aigües, Vallvidrera)  

 
 

9’15- 9’45h: arribada dels participants 
 
9’45-10h: presentació i coordinació de l’acte a càrrec de Pepita 
Rodríguez Molinet  
 
10- 11h: presentació de Margaret Crastnopol: "Los distintos 
lugares psíquicos donde reside la vivencia de uno mismo” 
(els participants rebran el text de la presentació en el moment de fer 
la inscripció)  
 
11-12h: col·loqui amb els assistents 
 
12-12’30h: cafè 
 
12’30-14h: presentació d’un cas clínic a càrrec d’Ana Rodríguez. 
Discussió amb els assistents.  
 
 
RESUM DE LA PRESENTACIÓ 
Margaret Crastnopol ens parlarà de la vivència que tenim de nosaltres 
mateixos (self-experience) i de la seva localització en el psiquisme 
humà. En el tractament psicoanalític la vivència que el pacient té de 
si mateix té una importància capdal, i l’objectiu del tractament en 
part serà el d’eixamplar les capacitats que el pacient té 
d’experimentar-se a si mateix. Crastnopol descriu un ventall de 
“llocs” psíquics on resideix el self, que van des del més intern 
(semblant al self vertader de Winnicott) fins el més extern (que 
correspon a viure aspectes d’un mateix que només apareixen en la 
relació amb l’altre). Cada persona té els seus “llocs” predilectes de 
residència del self. En el més pur estil intersubjectiu Crastnopol 
descriu com les predileccions de cada terapeuta poden afectar el 
progrés del tractament. Cada concepte és exemplificat amb vinyetes 
clíniques, i al final es presenta un cas clínic en el qual es constata la 



dialèctica entre els llocs diferents on pacient i analista vivencien el 
seu self.    
 
 
PARTICIPANTS 
 
MARGARET CRASTNOPOL és psicòloga, co-fundadora i anterior 
directora associada del “Northwest Center for Psychoanalysis (NCP)” 
a Seattle, Washington. També és supervisora i docent del William 
Alanson White Institute for Psychoanalysis and Psychotherapy a la 
ciutat de New York. Forma part del consell editorial de les revistes 
“Psychoanalytic Dialogues” i “Contemporary Psychoanalysis”. És 
professora clínica del “Department of Psychiatry and Behavioral 
Sciences, Department of Psychology” a la University of Washington. 
Treballa en la pràctica privada a Seattle, Washington. 
 
ANA RODRÍGUEZ és membre de l’Institut de Psicoanàlisi de 
Barcelona. Treballa per la Fundació APPS (amb conveni amb Fundació 
Once) en l’atenció d’adults amb discapacitat intel·lectual i deficiència 
visual greu o ceguesa. Treballa en psicoteràpia i psicoanàlisi en 
pràctica privada.  



 
PEPITA RODRÍGUEZ MOLINET és treballadora social de l'Institut 
Català de la Salut, assessora en temes d'atenció primària de salut de 
l'Institut d'Estudis de la Salut  i Mediadora familiar.  
 
LLOC 
Atesa la data estival, hem considerat oportú donar un aire més 
informal a l’acte. Tindrà lloc a Villa Paula, una magnífica torre 
noucentista situada a la Carretera de les Aigües, amb vista sobre 
Barcelona. A mig mati farem un cafè al jardí de la casa. L’aforament 
serà limitat, i es farà la inscripció per rigorós ordre de reserva.    
 
INSCRIPCIÓ 
El preu és de 30 euros, i es pagarà a l’entrada el mateix dia 5. Abans 
però heu de fer la reserva a l’e-mail iarpp-barcelona@comb.es  
o al telèfon 93 410 28 13. Com ja hem dit les inscripcions es faran 
per ordre d’arribada de les reserves. En fer la reserva us enviarem el 
text de la presentació i les informacions per arribar a Villa Paula.          
 
IDIOMA  
La presentació serà en castellà (com ja hem dit cada participant 
tindrà el text). El col·loqui serà en anglès-castellà amb traducció 
successiva.  
 
COMISSIÓ ORGANITZADORA  
Catalina Munar, Ramon Riera, Ana Rodríguez, Pepita Rodríguez 
Molinet, Rosa Royo, Francesc Sainz, i Rosa Velasco. 
   
 
__________________________________________ 
podeu clicar sobre el logotip de l’encapçalament per accedir a més informació sobre 
la IARPP  
 
PROPERES ACTIVITATS DE  IARPP/Barcelona  
 
 
Dissabte 18 d’octubre: Gianni Nebbiosi  (Istituto di 
Specializacione in Psicologia Psicoanalitica del Sé e Psicoanalisi 
Relazionale, Roma-Milano-Torino).  


