
CURS 2016-2017. EXPERT UNIVERSITARI EN

ESPIRITUALITAT:  
PSICOPATOLOGIA  
I SALUT MENTAL

SESSIONS INFORMATIVES:

Divendres 15 d’abril, de 16h a 17h.
Divendres 6 de maig, de 16h a 17h.
Divendres 3 de juny,  de 16h a 17h.
Divendres 1 de juliol, de 16h a 17h.
Divendres 16 de setembre, de 16h a 17h.
Cal inscriure’s a la Sessió Informativa escrivint a: 
docencia@fvb.cat

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

FUNDACIÓ VIDAL i BARRAQUER. 
Departament de Docència.
C / Sant Gervasi de Cassoles 88-90. 
08022 BARCELONA. 
Telèfon 93 434 00 01
Correu electrònic informació i inscripcions: 
docencia@fvb.cat
masteresptranscultural@gmail.com
http://masterespiritualidadtranscultural.com/
www.fvb.cat

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:

Preinscripció: A partir del dia 1 de maig.  
S’haurà de presentar la sol·licitud d’admissió  
i abonar els drets de preinscripció.  
En confirmar l’admissió, els sol·licitants hauran 
d’abonar l’import de la matrícula dins el termini 
fixat.

MATRÍCULA:  
De l’1 de juliol al 30 de setembre de 2016.

PREU:  
1.500 euros..

Organitza:
INSTITUT UNIVERSITARI DE SALUT MENTAL 
VIDAL I BARRAQUER – BARCELONA



PRESENTACIÓ

En els àmbits clínics i sanitaris, i també en 
moltes consultes psicològiques del nostre 
país, és molt habitual trobar-nos amb 
situacions en les quals es posa de manifest 
una qüestió religiosa i aquesta és entesa 
com a patològica. Fins i tot experiències 
espirituals profundes que poden ajudar 
algunes persones a gestionar la seva realitat 
mental són diagnosticades com a patologies 
de l’espectre psiquiàtric. En alguns casos, 
certament, pot haver-hi una patologia;  però 
en d’altres no... Molts professionals de l’àmbit 
sanitari no tenen la formació adequada 
per abordar qüestions d’una espiritualitat 
profunda. Sovint es genera un abús i una 
confusió important a l’hora de portar a 
terme un adequat diagnòstic clínic referent 
a la patologia mental, impedint un veritable 
coneixement i una veritable comprensió del 
món intern de l’ésser humà.

Des dels seus inicis, la Fundació Vidal i 
Barraquer s’ha especialitzat en la investigació 
dels límits i les confluències entre 
espiritualitat, mística i salut mental, preparant 
professionals de la salut que poguessin 
abordar aquests casos des d’un plantejament 
unitari cos-ment i superant el marc de la 
concepció científica estrictament biologista, 
entenent que la construcció de la identitat 
és un procés bio-psico-social. D’aquesta 
manera, el procés espiritual es contempla 
com un procés d’evolució d’una personalitat 
psicològicament sana i on psicologia i 
espiritualitat són concomitants.

L’arribada de persones d’altres religions i 
altres tradicions espirituals ha generat un 
increment i un agreujament de les dificultats 
per abordar la dimensió del què en podem 
anomenar “allò espiritual”; no només per les 
poques eines culturals de molts professionals 
a l’hora de comprendre els esquemes 
culturals, sinó sobretot pel marc de referència 
científic, psicològic i psiquiàtric, que resulta 
insuficient per abordar l’experiència espiritual 
i mística profunda.

D’altra banda, la proliferació de noves 
espiritualitats fa que molt sovint es consideri 
que qualsevol qüestió de caire espiritual o 
religiosa sigui positiva. Com pot passar amb 
altres aportacions vitals, les propostes de les 
noves espiritualitats poden ajudar a construir 
salut mental o poden ser vehicles destructius 
i d’autodestrucció. Ens proposem ajudar a 

formar criteris sòlids als professionals de la 
salut, i els professionals de l’àmbit de la ment 
i l’espiritualitat.

Per això, hem preparat un Postgrau o Curs 
d’Expertesa destinat a l’àmbit de la salut 
mental, metges, psiquiatres, psicòlegs, 
infermeres i personal sanitari, i també 
a persones interessades en l’àmbit de 
l’espiritualitat o de la vida religiosa. Un curs 
destinat a estudiar i discernir entre allò que 
és una experiència espiritual profunda i allò 
que forma part de l’espectre psicopatològic.

DESTINATARIS I CRITERIS 
D’ADMISSIÓ

 - El curs es dirigeix a persones de l’àmbit 
sanitari, metges, psiquiatres, infermeres, 
psicòlegs clínics i d’altres especialitats 
que participen en l’atenció clínica i que 
desitgen aprofundir en l’àmbit de l’espiri-
tualitat com a element que pot vehicular la 
salut mental.

 - Podran cursar aquest curs aquelles 
persones que formin part de comunitats 
de vida espiritual, religiosos, responsables 
d’institucions, i persones amb estudis de 
Teologia o Ciències Religioses, estudis de 
Llicència o Grau.

 - També s’admetran persones amb títols 
de Grau o Llicenciatura que estiguin en 
relació amb l’atenció terapèutica i busquen 
criteris de discerniment  entre la salut 
mental i la patologia en l’àmbit de l’expe-
riència espiritual.

 - Es valorarà la possibilitat que els estu-
diants sense títol universitari puguin cursar 
aquests estudis. En cas de fer-ho, rebran 
una Certificació d’Estudis.

 - Serà requisit indispensable per a l’admis-
sió una entrevista prèvia amb els directors 
del curs.

 - Podran accedir als estudis aquelles 
persones que estiguin en possessió d’un 
títol expedit per una institució d’educació 
superior de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior que faculti en el país expedidor 
del títol per a l’accés a aquests ensenya-
ments.

OBJECTIUS DEL CURS:

1. Preparar professionals de l’àmbit clínic en 
l’abordatge de casos on l’element espiritual 
i/o religiós forma part o es manifesta en la 
biografia del pacient.

2. Oferir un marc teòric i un abordatge des de 
la pràctica clínica i terapèutica que integri 
l’espiritualitat com a possibilitadora de Salut 
Mental i autonomia.

3. Dotar els professionals d’uns coneixements 
que integrin el procés d’evolució psicològica 
i el procés d’evolució espiritual, tenint en 
compte els aspectes afectius i del món 
inconscient.

4. Ajudar a distingir entre els elements 
religiosos i els elements espirituals de 
l’experiència interna de caire inconscient. 

5. Formar els professionals de la Salut per a 
una comprensió de l’experiència espiritual i 
la seva evolució, ajudant a construir un marc 
teòric que permeti comprendre l’experiència 
espiritual més enllà d’una experiència 
perjudicial o psicopatològica.

6. Dur a terme una revisió de les diferents 
psicopatologies de l’experiència espiritual 
i/o religiosa i les conseqüències familiars, 
grupals i col·lectives que se’n deriven. Dotar 
els professionals d’uns coneixements 
que els permeti entendre la gènesi de la 
patologia d’índole religiosa (fanatisme, 
fonamentalisme, fenòmens paramístics...).

7. Ajudar a construir criteris d’avaluació sobre 
les noves tendències del que s’anomena 
psicoespiritualitat, ajudant a delimitar l`àmbit 
d’allò psicològic i allò espiritual.

8. Preparar professionals amb coneixements 
i habilitats específiques per participar en 
equips multidisciplinaris de treball, capaços 
d’abordar la diversitat religiosa i espiritual 
des d’un punt de vista psicològic i psiquiàtric.

9. Generar nous coneixements i promoure 
la seva transmissió en l’àmbit clínic per tal 
de poder oferir una pràctica assistencial 
segura i de qualitat per part dels 
professionals que constitueixen la xarxa de 
Salut, tant pública com privada.

TEMARI:

1. Introducció a l’experiència espiritual i 
religiosa. Marc conceptual.

2. Bases neurològiques de l’experiència 
psicològica i espiritual. Introducció a la 
farmacologia del cervell.

3. Procés psicològic, psicogenètic i 
psicodinàmic de l’evolució personal. Gènesi 
relacional del món intern.

4. Procés psicològic de l’experiència espiritual. 
Evolució sana i evolució patològica de 
l’experiència espiritual. Salut mental i 
mística.

5. Patologia psiquiàtrica i psicoanalítica 
de l’experiència religiosa i espiritual. 
Sistematització clínica psicopatològica de 
l’experiència religiosa.

6. Psicopatologia de l’experiència religiosa i/o 
espiritual:

6.1. Psicopatologia religiosa del cercle 
esquizoide

6.2. Psicopatologia religiosa del cercle 
paranoide

6.3. Psicopatologia religiosa de les depres-
sions

6.4. Defenses Maníaques

6.5. Psicopatologia religiosa del cercle 
histèric

6.6. Psicopatologia religiosa del cercle fòbic

6.7. Psicopatologia  religiosa del cercle 
obsessiu

6.8. Psicopatologia religiosa del cercle 
caracterial

6.9. Psicopatologia  religiosa del cercle 
addictiu i de les desviacions perverses 
de la personalitat

7. Introducció als indicadors transculturals de 
l’experiència religiosa i/o espiritual.

HORARI I CALENDARI

Segon dissabte de cada mes, d’octubre a juny, 
de 9h a 13:30h

CRÈDITS:

15 ECTS. Títol pròpi URL: EXPERT 
UNIVERSITARI en ESPIRITUALITAT i 
RELIGIONS. Psicopatologia i Salut Mental 
(maduresa i mística).

DIRECTORS DEL CURS:

Jordi Font i Rodón. Dr en Medicina. 
Especialista en Psiquiatria. Terapeuta 
psicoanalista. President Associació 
Internacional d’Estudis medico-psicològic 
i Religiosos-AIEMPR. Membre d’Honor de 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya 
i Balears. Premi Jordi Gol per l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, a 
la “Trajectòria professional i humana”. Medalla 
Narcís Monturiol, al mèrit científic i tecnològic, 
concedit per la Conselleria d’Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya. (2003).  Creu de 
Sant Jordi al mèrit cívic i cultural concedit per 
la Generalitat de Catalunya, Conselleria de 
Cultura (2003). 

Francesc Grané i Terradas.  
Dr. Comunicació i Humanitats,  
en l’especialitat de Psicoanalisi i Comunicació. 
Lc Filosofia, Diplomat en Ciències Religioses 
i Teologia. Coordina Àrea Psicologia i 
Espiritualitat IUSM-URL i dirigeix el Master 
d’Espiritualitat Transcultural de les Universitats 
URL, Deusto, Comillas i Loyola Andalucía. 
Investigador principal Grup Recerca Psicologia 
i Espiritualitat IUSM-URL

CONSELL ACADÈMIC  
I PROFESSORAT:

Jaume Aguilar. Dr. Medicina. Especialista 
Psiquiatra. Especialista en neurologia. 
Psicoanalista IPA. Membre titular de la  
Societat Espanyola de Psicoanàlisis i membre 
component de l’Associació Psicoanalítica 
Internacional (IPA)

Miquel Casas. Dr. Medicina, especialitat en 
Psicofarmacologia Experimental i Clínica. 
Catedràtic de Psiquiatria de la UAB. Cap del 
Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari 
Vall d’Hebron. President del Consell Assessor 
del Pla Director de Salut Mental i Addiccions 
del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. 

Ramon Echevarría. Dr. Medicina. Especialista 
en Psiquiatría. Psicoanalista IPA. Profesor 
FPCEE Blanquerna y IUSM-URL. Ha estat 
codirector revista TEMAS DE PSICOANÁLISIS, 
de la Sociedad Española de psicoanálisis (IPA).

Jordi Font. 

Victor Hernández Espinosa. Dr. Medicina. 
Especialista en Psiquiatría. Especialista en 
neurologia. Psicoanalista IPA. Membre titular 
de la  Societat Espanyola de Psicoanàlisis 
i membre component de l’Associació 
Psicoanalítica Internacional (IPA). Psicoanalista 
IPA. Supervisor IUSM-FVB. URL.

Francesc Grané. 

Pilar Mariné. Llicenciada en Psicologia i 
Psicoterapeuta. Especialista en Psicologia 
Clínica. Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica 
i  Psicopatologia Clínica. Psicòloga Clínica del 
Servei Psiquiatria Hospital de Santa Maria 
de Lleida i Unitat de Medicina Oncològica, 
Pal·liatives i Radioteràpia, Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova, Lleida.

Ramon Maria Nogués. Catedràtic Biologia 
Evolutiva. UAB. Profesor IUSM-URL. 
Autor Déu, creences i neuronas, Cervell i 
Transcendència, Sexo, cerebro y género, entre 
d’altres.

Carles Pérez Téstor. Dr. Medicina. 
Especialista en Psiquiatria. Director IUSM- 
URL. Professor FPCEE Blanquerna-URL.

Maite Valls. Llicenciada en Psicologia i 
Psicoterapeuta. Màster en Psicologia Clínica 
i Psicoteràpia. Especialista d’Orientació 
Educativa. Diplomada en Magisteri. Diplomada 
en Teologia.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 - Avaluació dels coneixements adquirits 
mitjançant la presentació d’un treball (que 
englobi els coneixements impartits durant 
el curs lectiu o bé sobre un tema de lliure 
elecció sobre algun dels aspectes estudiats. 
Per això, l’alumne comptarà amb l’orientació 
i seguiment d’un tutor.

 - L’anàlisi de casos clínics és un element fo-
namental per a la comprensió de la matèria, 
per tant, serà objecte de treball i avaluació 
contínua durant les sessions.

 - L’avaluació continuada a través de l’assis-
tència i participació a classe. Cal assistir al 
80% de les hores presencials del curs.


