
 
 

Seminari Presencial: Luigi Cancrini 

Intervenció en la Infància infeliç,  

prevenció dels trastorns borderline en l’adult 

 

INTRODUCCIÓ 

Un seminari especial, dedicat als petits integrants del nostre món, dels quals solem parlar molt, però 

escoltar poc. 

El Prof. Cancrini planteja una cosa senzilla però essencial: donar veu als nens i explorar les vivències 

familiars des de la seva mirada i les seves pròpies experiències. 

D'una manera natural i extraordinàriament bella en la simplicitat, L. Cancrini integra el treball de 

grans figures de la psicoanàlisi com M. Klein, D. Winnicott i J. Bowlby, amb el dels terapeutes 

familiars, i subratlla la importància de la intervenció terapèutica per a tots els nens que pateixen. 

A través de relats clínics, destaca el valor de comptar amb espais terapèutics pensats per a ells, on 

són els protagonistes i on poden reconstruir la seva història en primera persona, una cosa encara poc 

habitual en contextos d'intervenció psicosocial. 

Amb una llarga trajectòria i gran experiència com a terapeuta familiar i director científic del Centro 

di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia (Centre d'ajuda al nen maltractat i a la família) i de la 

Comunità per Minori Domus de Luna (Comunitat per a menors Domus de Luna ), el marc d’atenció i 

intervenció que proposa inclou tots els espais possibles d’intervenció terapèutica, des dels serveis 

socials i l’escola fins a la consulta clínica. 

La seva tasca integradora és una aposta a la prevenció, ja que l'atenció i l'actuació oportunes poden 

evitar el desenvolupament d'importants trastorns mentals a la vida adulta. 

 

ACREDITACIONS 

Seminari amb Acreditació com a Formació Continua per la Federació 
Espanyola D’associacions de Terapia Familiar (FEATF) 

 



 
 

Seminari amb Reconeixement de “formació d’interès en serveis socials concedit pel 
Departament de Drets Socials (Generalitat de Catalunya)” 

 

 

 

       En tràmit 

 

 

 

  

OBJECTIUS 

Donar coneixements sobre: 

• La relació entre el desenvolupament de trastorns de personalitat a l'edat adulta i la infància 
infeliç. 

• La possibilitat de prevenció del desenvolupament dels trastorns de personalitat a l'edat adulta 
a través de la intervenció psicosocial en el nen maltractat. 

• Conèixer com realitzar la intervenció. 
 

CONTINGUTS 

1. Infàncies infelices i trastorns de la personalitat. 

2. Tipus d'infàncies infelices: Borderline, antisocial, paranoide, esquizotípica… 

3. Prevenció: Intervenció en els nens maltractats 

a. Escoltar els nens: Psicoteràpia de la infància negada. 

b. Altres intervencions: Social, escolar… 

4. Presentació de casos 

5. Reflexions sobre el present i el futur de la infància 

 

 

Reconeixement  
d’Interès Sanitari (RIS) 

de la  
Generalitat de Catalunya 

 



 
 

METODOLOGIA 

La metodologia que plantegem és la introducció de conceptes teòrics, acompanyada de mostra 

pràctica amb la presentació de casos clínics, que permetran entendre l’aplicació real del contingut 

del seminari. El seminari es farà en format presencial. 

El seminari s'impartirà íntegrament al castellà. 

 

A QUI VA DIRIGIT 

Psicòlegs, psicoterapeutes, psiquiatres, treballadors socials i educadors socials, professionals de 
l’àmbit social, clínic i educatiu i estudiants d’aquestes especialitats. 

 

DURADA, DATA, HORARI I LLOC DE REALITZACIÓ 

El seminari es de 6h. 

Se realitzarà el dia 18 de juny de 2022 de 9h a 15h.  

El lloc de realització es a l’aula 3.01 de l'Edifici Polivalent 1 del Campus Universitari de Cap Pont de la 
Universitat de Lleida (UdL). 

 

DOCENT 

El Prof. Luigi Cancrini és un gran referent en el camp de la psicoteràpia a Europa. Psiquiatra i 
psicoterapeuta de formació psicoanalítica i sistèmica, va fundar als anys 60 el "Centre Studi di Teràpia 
Familiar i Relazionale", que actualment té 11 seus a Itàlia i el qual presideix. 

És una de les figures de referència en la teràpia familiar a les addiccions i a l'exclusió social. És un bon 
coneixedor del nostre país per haver participat al “Projecte Ciutat Vella” de Barcelona, treball 
emblemàtic sobre el Treball Social amb Famílies Multiproblemàtiques. 

El seu interès incansable pels més desheretats de la nostra societat l'ha portat fins al compromís 
actiu, sent un membre destacat del PCI italià, del qual ha estat diputat. 

Autor d'infinitat de publicacions científiques i de 22 llibres, entre els quals destaquem: 

• La Caja de Pandora. Manual de Psiquiatria y Psicopatologia Ed. Paidós 

• La Psicoterapia: Gramática y Sintaxis. Ed. Paidós  

• El océano Borderline. Viages por una patologia inexplorada Ed. Paidós 

• La cura delle infanzie infelici. Viaggio nell'origine dell'oceano borderline. Ed. Cortina 

• Escuchar a los niños: Psicoterapia de la infancia negada. Ed. Eleftheria 

• El desafío de la adopción. Crónica de una terapia exitosa. Ed. Morata 



 
 

AVALUACIÓ 

L'avaluació del seminari es realitza amb l'assistència del 80% de les hores i la participació a les 
activitats. 

S'emetrà un certificat d'assistència amb aprofitament. 

 

NOMBRE DE PLACES I ACCÈS 

S'oferiran 100 places i s'accedirà per ordre rigorós d'inscripció. 

 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

El preu del seminari és: 

Professionals: 60 € 

Estudiantes de grau (1a titulació): 50 € 

Alumnes i ex alumnes de NECTUNT: 50 € 

Alumnes que actualment cursen el Màster en formació Bàsica sistèmica i teoria del Vincle de 
NECTUNT: Gratuït (no necessiten fer la inscripció, forma part de la formació del Máster) 

La inscripció es pot realitzar a través de la web del centre www.nectunt.org 

 

 

 

 

http://www.nectunt.org/formacio

