DADES PERSONALS
Nom i cognoms : Neus Garriga i Climent
Data de naixement : 21 de març de 1959
Domicili : Porto, 30 3r 2ª08032 Barcelona
E-mail : neusgarriga@hotmail.com
FORMACIÓ ACADÈMICA
Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació, Secció Psicologiá,
per la Universitat Central de Barcelona (1982).
• Master en Teràpia Familiar Sistèmica, realitzat al Centre de Teràpia
Familiar de Barcelona. Formació Bàsica en Teràpia Familiar
Sistèmica 1988/1991 (324 hores ). Cursos del Programa Avançat de
Formació “Ruta dels Orígens” i “Ruta del Afectes” 2002/2004 (244
hores), “Pràxis Clínica” i “Curs d’Investigació en Famílies de
designació Rígida” 2005/2007 (351 hores ).
•

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
• Valoració i reeducació de nens amb problemes de dislexia i retard
escolar, al Centre Roger de Flor (1978).
• Coterapèuta a Galton en dos grups de Teràpia d’aduts amb el Dr.
Josep Mª Farré i la Dra. Paloma Rancaño (1981-1983).
• Suplències com a educadora al Centre d’Observació de nois de la
Direcció General de Protecció i Tutela de Menors del Departament
de Justícia (abril a juny de 1984.
• Membre de l’Area de Teràpia Familiar del Centre Nou Cos de Gava
(octubre 1992-abril 1993).
• Pràctíques com a psicòloga als Serveis de Salut Mental –Unitat
d’Aguts de Sant Joan de Déu (novembre 1993-febrer 1994).
• Psicòloga Clínica del Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil de
Ciutat Vella, de l’Ambit d’Atenció Primaria de l’Institut Català de la
Salut, des del 16 de maig de 1994. En tasques de valoració,
diagnòstic, tractament individual i familiar, promoció de la salut,
elaboració d’informes.
• Membre Co-fundador de l’Equip Espai Obert. Espai Clínic i de
formación en Teràpia Familiar Sistèmica, des del setembre de 2007.

CONGRESSOS I JORNADES
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Primer Congrés Nacional de Psicològia Humanista, tingut a
Barcelona del 20 al 22 de novembre de 1981.
Primeres Jornades sobre la Problemàtica de l’heroïna, organitzades
pel Servei de Prevenció, Orientació i Teràpia per a Toxicòmans
(SPOTT) de la Diputació de Barcelona i tingudes a Barc elona els
dies 27 i 28 de novembre de 1981.
Primer Congrés sobre Tractament en llibertat vigilada:una
alternativa de futur en el camp dels menors, organitzat pel Centre
d’Estudis i Formació del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya i tingut a Barcelona els dies 13, 14 i 15 de desembre de
1984.
Jornades sobre Salut Mental e intervenció comunitaria desde la
epistemologia sistèmica, organitzades per l’Associació de Salut
Mental de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears
i tingudes a Barcelona els dies 27 i 28 de maig de 1988.
Jornades de Psicoteràpia, organitzades pel Centre Erich Fromm de
Psicologia Humanista i tingudes a Barcelona els dies 15 i 16
d’octubre de 1988.
Novenes Jornadas Españolas de Teràpia Familiar: intervenciones
sistémicas, tingudes a Sitges els dies 4, 5 i 6 de novembre de 1988.
European Family Therapy Association first International congress on
Feelings and systems: a challenge for family therapy?, organitzades
per la Società Italiana de Terapia Familiare i la Società Italiana de
Psicologia e Psicoterapia Relazionale i tingudes del 12 al 15 de
novembre de 1992 a Sorrento (Italia).
Col.loqui internacional sobre “L’enfant, l’adolescent et ses systèmes,
famille, école, societé, de la prevention à la thérapie, organitzat per
l’Association Recherche Insertions & Santé del Centre Cultural de
Porto-Vecchio (França)i tingut els dies 1, 2 i 3 d’octubre de 1998.
Jornada de Treball Les famílies maltractants, entre el control i la
teràpia, organitzada per la Societat Catalana de Teràpia Familiar de
l’Academia de Ciències Mediques de Catalunya i Balears i tinguda a
Barcelona el dia 2 de febrer de 2001.
Jornada d’ actualització per a centres de pràctiques Des de les
conductes disruptives als transtorns del comportament en la infància
i l’adolescència, tinguda a l’Auditoria Cardenal Juveny de la
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació o de l’Esport
Blanquerna, Iniversitat Ramon Llull, el dia 10 de maig de 2002.
Primer Congreso Ibérico de Teràpia Familiar, organitzat per la
Societat Catalana de Teràpia Familiar i celebrat a Barcelona els dies
29 a 31 d’octubre de 2009.

XXXI Jornadas Nacionales de Terapia Familar “pensamiento y
acción sistémico en la comunidad, organitzat per la Societat Catalana
de Teràpia Familiar i celebrat a Cuenca els dies 24 i 25 de setembre
de 2010.
• XXXII Congreso Nacional de Terapia Familiar. Adolescencia y
Terapia Familiar, organitzat per la Federación Española de
Asociaciones de Terapia Familiar i celebrat a Bilbao els dies 27 a 29
d’octubre de 2011.
•

FORMACIÓ CLÍNICA
•

•

•

•

•

•

•

Curs de formació sobre la problemàtica de les drogodependències,
organitzat pel Servei de Prevenció, Orientació i Teràpia per a
Toxicòmans (SPOTT) de la Diputació de Barcelona (gener a març de
1982.
Curs sobre Transferència, amor i amor de transferència, dirigit per
Gillermo Mattioli, organitzat pel Col.legi de Psicòlegs i realitzat el
curs 1982-1983 (45 hores).
Curs sobre Introducció a la Teràpia Familiar i Comunitaria, dirigit
pels Drs. Luis Cabrero i Albert Sarró, organitzat pel Col.legi de
Psicòlegs i tingut a Barcelona el curs 1983-1984 (8 hores).
Curs sobre Els Transtorns del llenguatge i la comunicación en el nen
i el seu tractament, dirigit per Maria Jose del Rio, organitzat pel
Col.legi de Psicòlegs i tingut a Barcelona el curs 1983-1984 (18
hores).
Primer curs intensiu de Formació de Tècnics d’Expressió, organitzat
per l’Escola Municipal d’Expressió i Psicomotricitat de
l’Ajuntament de Barcelons i tingut a Barcelona l’any 1987 (300
hores).
Seminari sobre Práctica Sistémica y Terapia de parejas, impartit pel
Dr. Carlos Sluzky, professor de Psiquiatria de la Universitat de
Massachussets , organitzat pel Centre de Teràpia Familiar de
Barcelona i tingut a Barcelona els dies 24 i 25 de febrer de 1989 (14
hores).
Seminari sobre Terapia Familiar con Salvador Minuchin, impartit
per Salvador Minuchin, organitzat pel centre de Teràpia Familiar de
Barcelona i tingut a Barcelona els dies 7 i 8 de juliol de 1989 (14
hores).

Primer cicle de formación en Psicoteràpia Humanista, impartit per
l’Institut de Psicoteràpia Humanista i realitzat durant l’any 1989
(125 hores).
• Seminari sobre Como trabajar con niños en teràpia familiar: del
miedo a la diversión, impartit pel Prof. Carmine Saccu, organitzat
pel Centre de Teràpia Familiar de Barcelona els dies 11 i 12 de
novembre de 1994 (14 hores).
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Seminari sobre Els Transtorns alimentaris: abordatge del “Nuovo
Centro per lo Studio Della Famiglia” de Mila, dictat per Mara
Selvini Palazoli i Matteo Selvini, organitzat per la Societat Catalana
de Teràpia Familiar, els dies 17 i 18 de novembre de 1995 (14hores).
Seminari Maltrato, abuso y síntomas psicosomáticos: transmisión
generacional, de la Prof. Edith Tilmans-Ostyn, directora del Centre
de Formació de Teràpia Familiar i Intervencions Sistèmiques de la
Universitat de Lovaina la Nova de Brusel.les, organitzat pel Centre
de Teràpia Familiar de Barcelona els dies 24 i 25 d’octubre de 1997
(14 hores).
Seminari sobre Encuentro y dialogo: la elaboración del proceso
relacional, impartit pel Prof. Carmine Saccu i organitzat pel Centre
de Teràpia Familiar de Barcelona els dies 13 i 14 de novembre de
1998 (14 hores).
Seminari sobre Supervisió i procés relacional, impartit per Dolors
Albaladejo i Albert Sarró, organitzat pel Centre de Teràpia Familiar
de Barcelona, els dies 18 i 19 de juny de 1999 (14 hores).
Seminari Las Constelaciones Familiares, impartit pel Dr. Bertold
Ulsamer, organitzat pel Centre de Teràpia Familiar de Barcelona i
tingut els dies 10 i 11 de novembre de 2000 (14 hores).
Seminari Terapia familiar: situaciones de crisis y proceso evolutivo
en las familias de adopción y acogida, impartit pel Prof. Carmine
Saccu i organitzat pel Centre de Teràpia Familiar de Barcelona els
dies 12 i 13 d’abril de 2002 (14 hores).
Seminari Salvador Minuchin y la Teràpia Familiar, organitzat per la
Societat Catalana de Teràpia Familiar i tingut a Barcelona els dies 16
i 17 de maig de 2003 (14 hores).
Seminari El trabajo con niños en Terapia Familiar, impartit pel Pro.
Carmine Saccu i organitzat pel Centre de Teràpia Familiar de
Barcelona, els dies 26 i 27 de març de 2004 (14 hores).
Formació i Supervisió Clínica amb Dolors Albaladejo, de l’activitat
de l’Equip de Teràpia Familar Espai Obert (100 hores).

DOCÈNCIA
Col.laboració en tasques de Formació de la Facultat de Psicología i
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, com a Tutora o Cap de
Pràctiques del CSMIJ Ciutat Vella, durant els anys acadèmics (2001-2002,
2002-2003, 2006-2007, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012) (150
hores/any).
Docent del curs “La entrevista familiar”. En col.laboració amb l’equip de
terapeutas familiars Espai Obert (16h). Celebrat a Barcelona del 29 de maig
al 19 de juny de 2010.
PONÈNCIES I PRESENTACIONS
•

•

•

•

•

•

•

Ponencia sobre “la voie de la famille”, presentada al Col.loqui
Internacional “L’Enfant. L’adolescent et ses systemes”, famille,
école, societé, de la prevention a la thérapie, organitzat per
l’Association Recherche, Insertion & Sante del Centre Cultural
Porto-Vecchio, el dia 3 d’octubre de 1998.
Presentació d’un Cas Clínic Tres generaciones de mujeres, amor,
odio y diferenciación , en un caso de abuso sexual, tingut a la
Societat Catalana de Teràpia Familiar el 21 de març de 2000.
Participació i organització de les Jornades La adolescencia , el
despertar de las pasiones: autonomia o independencia,
organitzades per la Societat Catalana de Terapia Familiar el maig de
2001.
Presentació del treball clínic Obrint la caixa de Pandora: una
aventura pels laberints de la història familiar. Presentat a la
Societat Catalana de Teràpia Familiar l’abril de 2008 i publicat a la
Revista Mosaico de juny de 2009.
Participació en el I Congreso Iberico de Terapia Familiar, amb la
Comunicació “Metalogo: ¿porqué la jerarquia? i el taller
“¿Quién manda aquí?, cuando los viejos esquemas aprisionan a
las nuevas familias”, tinguts a Barcelona el 30 d’octubre de 2009.
Participació en las XXXI Jornadas de Terapia Familiar.
Pensamiento y acción sistémicos en la comunidad. Com a ponent al
taller “El Jardín comunitario. Esquejes, brotes y demás plantas
exóticas”, tingut a Cuenca el 25 de setembre de 2010.
Participació en las XXXII Congreso Nacionale de Terapia Familiar.
Adolescencia y terapia familiar. Com a ponent al taller “Mirando

hacia atrás sin ira. La adolescencia vista desde un genograma”,
tingut a Bilbao el 26 d’octubre de 2011.

Neus Garriga i Climent
Barcelona, setembre 2012

