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PSICÒPATES

PROGRAMA

8.30-9.00 h Lliurament de la documentació

9.00-9.30 h Inauguració i presentació

Sr. Xavier Fonollosa

Alcalde. Ajuntament Martorell

Dr. Carles Franquelo

Director mèdic. Hospital Sagrat Cor. Martorell

Dr. Fernando Boatas

Coordinador CSMA Martorell

9.30-11.30 h SESSIÓ TEÒRICA

Taula rodona: Psicòpates, malalts o dolents?

Moderadora: Dra. Esther French. CSMA Martorell

Aspectes Clínics de la Psicopatia.

Dra. Iolanda Batalla Llordés

Psiquiatra. Hospital Santa Maria (Lleida). 

Professora Associada Universitat de Lleida

Aspectes Forenses de la Psicopatia

Dr. Àngel Cuquerella Fuentes

Metge i Psicòleg Forense. Institut de Medicina Legal

i Ciències Forenses de Catalunya

11.30-12.00 h Pausa – cafè

12.00-13.30 h TALLER PRÀCTIC

Treball en grups petits coordinats per:

Sra. Lola Cubero. CSMA Martorell

Sra. Patricia Cano. CSMA Martorell

Dr. Carlos Saavedra. CSMA Martorell

Dr. Horaci Briansó. CSMA Martorell

13.30-14.00 h CONCLUSIONS

Sra. Sonia Serrano. CSMA Martorell

14.00 h CLAUSURA

La Jornada es planteja amb una orientació clarament pràctica.

Després de la presentació teòrica es durà a terme un espai/taller de

treball en grups petits.

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA.  PLACES LIMITADES

Enviar dades personals a Secretaria Tècnica:

sserrano.hsagratcor@hospitalarias.es  /  fax: 93 775 51 57

Dades necessàries:

Nom i cognom, centre de treball, professió, telèfon, email

En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter

personal, us informem que les vostres dades quedaran incorporades i seran tractades al fitxer

“Jornades i Docència”, del qual és titular Hospital Sagrat Cor; amb la finalitat de gestionar les

activitats formatives de l’entitat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i

oposició mitjançant escrit i fotocòpia del DNI, adreçat a Departament d’Administració de

Hospital Sagrat. Cor, Av. Comte de Llobregat, 117. 08760, de Barcelona.

Mira’m amb menyspreu i veuràs a un boig. 

Mira’m amb admiració i veuràs al teu Senyor. 

Mira’m amb atenció i et veuràs a tu mateix.

Charles Manson, criminal (1934-2017).

.

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA

PLACES LIMITADES
Enviar formulari d’inscripció a Secretaria Tècnica:

sserrano.hsagratcor@hospitalarias.es 

En el XIXè Monogràfic, abordarem el controvertit tema de la

Psicopatia. Entenem que la Psicopatia es manifesta de formes

molt diverses, amb més o menys subtilesa o evidència, no

només des del propi psicòpata, sinó també des de les seves

víctimes.

Existeix una gran controvèrsia envers si la psicopatia és una

malaltia o simplement una manera de ser. Com a

conseqüència, observem un debat legal, respecte si els

psicòpates han de ser jutjats i condemnats a presó o bé

tractats com a malalts mentals, dins la xarxa assistencial

corresponent.

A la jornada assistirem a una presentació teòrica del tema

amb dos ponents especialitzats. Per una banda, comptarem

amb la presència del Dr. Àngel Cuquerella, metge i psicòleg

Forense i especialista en Medecina Legal, que farà una

presentació sobre els aspectes legals de la psicopatia. Per

altra banda, la Dra. Iolanda Batalla, psiquiatra i professora

associada de la Universitat de Lleida, ens parlarà sobre els

aspectes clínics de la psicopatia.

La segona part de la jornada serà la part pràctica i

treballarem en tallers de grups petits. L’objectiu és crear un

espai de reflexió i debat que ens permeti reflexionar sobre la

psicopatia, amb les nostres experiències des de les diferents

professions presents en els grups, amb les informacions

rebudes a la part teòrica i, per què no, les nostres opinions

personals.

Dra. IOLANDA BATALLA

Psiquiatra. Coordinadora de l’Hospital de Dia de Psiquiatria de

l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida. Professora

associada del Departament de Medicina de la UdL.

Investigadora principal de la línia de Psicopatia de l’IRB Lleida.

Dr. ÀNGEL CUQUERELLA

Metge forense a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses

de Catalunya, i psicòleg forense. Doctor (UAB, 2018) per una

tesi sobre la Psychopathy Checkist: Screening Version

.
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FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms:________________________________________________________

Professió: ____________ Institució per la que treballa:_________________________

Codi postal: ____________  Població: ______________________________________

Telèfon:____________ Correu electrònic_____________________________________

Enviar formulari d’inscripció a Secretaria Tècnica:

sserrano.hsagratcor@hospitalarias.es 
____________________________________________________________________________________

De conformitat amb el que estableix el Reglament UE 679/2016 General de Protecció de Dades, l’informem i sol·licitem

el seu consentiment, sobre els següents punts:

Responsable del tractament

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS- HOSPITAL SAGRAT COR

Av. Comte de Llobregat 117, 08760 Martorell, Barcelona

Tel.937752200

www.hospitalsagratcormartorell.org/

dpd.hsagratcor@hospitalarias.es

Finalitat del tractament: Gestionar la seva sol·licitud d’inscripció i participació al XIX MONOGRÀFIC Teoricopràctic en

Salut Mental, així com mantenir-lo informat de futurs cursos/esdeveniments en el cas de que així ens ho autoritzi.

DESITJO que m’ informin sobre futurs esdeveniments formatius/jornades
Termini de conservació: El termini de conservació de les dades, serà el necessari pel desenvolupament de l’activitat, i si fos el cas,
mentre disposem del seu consentiment, en tant no el revoqui.
Legitimació: Les dades són tractades per a l’execució d’un contracte, i/o en base al seu consentiment expressat mitjançant la
signatura de la present autorització.
Destinataris de les dades (cessions o transferències): No es preveu transferència internacional de dades.
Drets: Vostè podrà exercir els drets d’Accés, Rectificació, Portabilitat, Limitació del tractament, Supressió o, si fos el cas, Oposició.
Per exercir els drets haurà de presentar un escrit a l’adreça a dalt assenyalada, dirigit al Delegat de Protecció de Dades. Haurà
d’especificar quin d’aquests drets sol·licita que sigui satisfet i, alhora, haurà d’adjuntar la fotocòpia del DNI o document identificatiu
equivalent. En el cas de que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també, document que acrediti la
representació i document identificatiu del mateix.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

A _____________________, _____ de ____________ de 201__

NOM I COGNOMS: ________________________________________

Signatura:

http://www.hospitalarias.es/
mailto:dpd.hsagratcor@hospitalarias.es
http://www.agpd.es/

