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 “No hi ha temps!” 

 Tipus d’activitat: Taller que consta de presentacions teòriques i clíniques 

 

PRESENTACIÓ 

La falta de temps a les consultes és un símptoma molt actual. Com ho és la manca de temps 

en les nostres vides. Manca de temps per atendre als nostres pacients, manca de temps per 

atendre el nostre desig. 

 

Vivim un temps accelerat, un temps en progressió lineal, envaït per la necessitat de produir. 

Produir receptes, curacions, solucions... Un temps accelerat que impedeix la reflexió dels 

actes que es realitzen. Que impedeix la cura del vincle i en el vincle. Parafrasejant Le 

Corbusier: avui els centres de salut no són llocs d’encontre, són llocs de circulació. 

 

No direm que es poden atendre el nombre de pacients que l’administració demana. Però 

tampoc ens conformem amb la posició de víctimes. Cal veure de quina manera l’acte del 

professional pot introduir alguna modificació en el programa de la pulsió de mort de 

l’acceleració que sembla imparable.  

 

Per això proposem estudiar el temps des de diverses perspectives: primer la del temps de la 

consulta, però també la del temps d’un tractament; des de la perspectiva cronològica, lògica 

i finalment i en conseqüència, una perspectiva ètica. Comptar amb el temps de reflexionar i 

d’escriure. No es tracta de dir “aturem-nos”, encara que és convenient fer-ho. Aturar-se no 

serà possible si no és prenent al nostre càrrec, simptomàticament, el que està passant. 

 

El problema és que de temps sempre en caldria més si li atribuïm la causa del malestar. El 

temps ens aboca a allò finit, als límits. La qüestió és que amb el temps que tenim ens hem 

d'apanyar, d'espavilar. Per passar consulta, per viure. 

 

PROGRAMA 

18 Octubre 

Introducció al tema del curs, presentació de la bibliografia, recull de propostes de treballs a 

desenvolupar pels participants. Ponents Araceli Teixidó i Carolina Tarrida. 

8 Novembre 

L’espera: entre la presència i l’absència. Ponent Araceli Teixidó 

Un participant presentarà un cas clínic. Preguntes i discussió. 

 



 

13 Desembre 

Relació entre el temps i el vincle. Ponent Carolina Tarrida 

Un participant presentarà un cas clínic. Preguntes i discussió. 

 

17 Gener 

Temps cronològic, temps lògic, temps ètic. Ponent Araceli Teixidó 

Un participant presentarà un cas clínic. Preguntes i discussió. 

 

14 Febrer 

La longitudinalitat assistencial i el temps. Ponent Carolina Tarrida 

Un participant presentarà un cas clínic. Preguntes i discussió. 

 

20 Març 

La temporalitat d’un cas. Ponent Araceli Teixidó 

Un participant presentarà un cas clínic. Preguntes i discussió. 

 

24 Abril 

Temps i subjectivitat: la vivència del pacient. Ponent Carolina Tarrida 

Un participant presentarà un cas clínic. Preguntes i discussió. 

 

15 Maig 

L’après coup. El tall de sessió. Ponent Araceli Teixidó 

Un participant presentarà un cas clínic. Preguntes i discussió. 

 

5 Juny 

Conclusions.  Ponents Araceli Teixidó i Carolina Tarrida. 

 

 
Informacions 
 
Calendari: els divendres 18 Octubre, 8 Novembre, 13 Desembre de 2019 i 17 Gener, 14 
Febrer, 20 Març, 24 Abril, 15 Maig, 5 de juny de 2020. 
Horari  de 19 a 20,30 
Lloc Secció Clínica de Barcelona del ICF 
C/Santa Perpètua, 10-12 baixos 
Tel. 934121489                            
Inscripció 95 € anuals 
Activitat acreditada pel CCFCPS 2,3 crèdits    
Responsables Carolina Tarrida (coordinadora) y Araceli Teixidó  


