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MARESME CONTINUUM

■ 9:00 h Presentació del col·loqui.
Guillem Homet, President de Maresme Continuum i Director Mèdic
de la Comunitat Terapèutica del Maresme.
■ 9:30 h Taula Art i Creació.
“La creació artística, un tractament del malestar”.
Xavier Esqué, Psicoanalista, membre de la ELP i AMP,
Coordinador de l’Institut del Camp Freudià, Supervisor de varis
CSMA a Catalunya.

■ 15:00 h Taula Experiències.
Presentació: Jordi Escrig, Maresme Continuum i Centre de
Formació i Prevenció.
Natura és Cultura.
Cristina Sampere, Fundació Setba.
Retorn social d’una col·lecció privada.
Núria Poch, Consorci Museu d’Art Contemporani
de Mataró - Col·lecció Bassat.

“La obra de Caravaggio como arte marginal:
como elevar a la categoria de bello lo feo”.
Alicia Fernández Martínez, Historiadora de l’Art, Universitat de
Barcelona, Comissària d’Exposicions i Gestora Cultural.
Ivan Sánchez Moreno, Doctor en Psicologia, UNED, especialitzat
en Psicologia de l’Art.

Parelles artístiques, experiències creatives per a la salut mental.
Neus Vila i una artista, Osonament, Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic d’Osona.

“Ceci n’est pas un cul, ceci est mon cul”
(una disección del yo en boomerang).
Mariaelena Roqué, artista multidisciplinar, performer, visual
i d’escena.

L’art com a acte creatiu en salut mental,
des de la perspectiva comunitària.
Montse Rigol i artista participant, Alterarte.

■ 11:00 h Pausa. Cafè break.
■ 11:30 h Taula Art i Salut Mental.
“Usos possibles de l’objecte artístic en una experiència
d’orientació lacaniana”.
Carolina Tarrida, Psicòloga, Psicoanalista.
Membre de l'ELP i AMP.
“De la apertura creativa a la obra como resultado:
la alegría de reconocer y compartir las propias capacidades”.
Maite Kirch, Filòloga, autora de “La Creatividad como Terapia”,
Ex-laborterapeuta a la CTM.
“Effet therapeutique de l’Art”.
Jean Philipe Mangeon, Psiquiatre, Atelier d’Art therapie,
Centre Hospitalier Sainte-Marie, Clermont-Ferrand.
Marion Arnoux, Escenògrafa, Clermont-Ferrand.
■ 13:30 h
· Vídeos. Projecció continuada de vídeos de diferents experiències.
· Exposició de quadres realitzats per artistes de Catalunya i França.
· Piscolabis.

Susoespai, experiències.
Fina Alert i altres membres, Associació Susoespai.

The Living Museum, Creedmoor Psychiatric Center, New York.
Jenna Mann, Arteterapeuta.
L’Atelier d’Art therapie.
Jean-Philippe Mangeon, Marion Arnoux, Centre Hospitalier
Sainte-Marie, Clermont-Ferrand, França.
■ 18:00 h Cloenda.
Dr. Valentí Agustí, President de la Comunitat Terapèutica
del Maresme.
Sr. Jaume Clupés, Director General Centre de Formació
i Prevenció.
Sr. Jordi Mela, Sotsdirector General Centre de Formació
i Prevenció.
Sr. Miquel Àngel Ruiz, Gerent Fundació Privada
El Molí d’en Puigvert.
Sr. Miquel Buch i Moya, Excm. Alcalde de Premià de Mar.

L’exposició de quadres i la projecció de vídeos seguiran visibles els dies 25 i 26 al matí.

PLACES LIMITADES
ASSISTÈNCIA GRATUÏTA
inscripcions: inscripcions@salutmental.cat

Maresme Continuum, associació d’entitats que donen servei públic d’atenció
a la salut mental en el Maresme, organitza enguany el que pretén ser el primer
Col·loqui Art, Creació i Salut Mental al Maresme.
Aquesta iniciativa busca posar en debat el sentit de l’Art per a l’ésser humà,
allò que entenem expressió del més profund. Sublim o punyent, aspirant a
la bellesa o no, l’Art transmet i impacta, commou o enlaira, inventa i crea,
representa i recrea.
En la nostra cultura, la seva relació amb la Salut Mental té un llarg recorregut
en el decórrer del temps. El debat sobre la presència de la clínica en l’Art és
recurrent, en la mesura en que la singularitat de les persones i l’expressió dels
seus conflictes es mostren en la seva producció artística. A la vegada, i com
a conseqüència d’això, l’Art en la clínica ha estat present des del Marquès de
Sade o abans, donada la seva potencialitat expressiva i modificadora.
Tot és possible en l’Art, amb l’Art, per l’Art i en nom de l’Art però ens
convindria delimitar i, a la vegada, anar obrint camins a partir d’alguns
conceptes sobre l’Art i debatent a respecte del seu sentit especialment aplicat
en el camp de la salut mental.
De coses com aquesta intentarem parlar en aquest Col·loqui que voldríem que
fos una gran taula d’intercanvi i de debat. I també de mostrar experiències i
obres.
Inicialment s’abordarà el tema d’Art i Creació per apuntar els trets d’un marc
ampli i, a continuació, es debatrà sobre Art i Salut Mental que posarà la
centralitat en la qüestió aplicada a la clínica i al la terapèutica en salut mental.
Més tard, una mostra de nombroses experiències en aquest àmbit a Catalunya
i altres països. El que s’està fent i amb quina intencionalitat.
A la vegada, una exposició de quadres d’artistes amb malaltia mental i de
vídeos diversos sobre el tema.
L’art ens proposa, ens interroga, ens interpel·la perquè ens apropa a allò més
desconegut de nosaltres, allò que està velat, ocult. És el que ens atrapa,
segurament amb la bellesa o per sobre de la bellesa. Tant a l’artista com al que
mira, al que escolta, al que sent.
Un misteri a ser interpretat.

Guillem Homet
Per la Comissió Organitzadora composta per Guillem Homet,
Jordi Escrig, Begoña Gallardo, Maite Kirch, Montse Rigol,
Jean-Philippe Mangeon, Marion Arnoux i Hèctor Roqueta (†).
Novembre 2016

