
PROGRAMA  
 
9 h         Presentació de l’acte a càrrec del Sr. Jaume Descarrega. President de la Delegació COPC Tarragona 
9.15          Presentació de la pel·lícula “Princesse Marie” a càrrec de Clara Bermant  
9.30               Vivisonat de la pel·lícula “Princesse Marie”  (versió reduïda i subtitulada) 
11                  Coffee break 
11.15            Primera conversa: Les dones del segle XX i les dones de la psicoanàlisi.  Les dones i el destí de la          
         psicoanàlisi. Conversa entre:  
         Coral Cuadrada (professora d'història de les dones, URV)  
         Clara Bermant, (psicoanalista i coordinadora  del grup GEMA). 
11.45             Segona conversa: El cos femení: entre l'anatomia i la sexologia. L’insatisfacció... encara  
         Conversa entre Susana Abajo (llevadora  servei de salut sexual i reproductiva, ICS Camp de TGN) i          
         Sílvia Pardines (psicoanalista Centre-MQ Reus i membre de GEMA). 
12.15          Debat 
12.45          Tercera conversa: El llibre de Marie Bonaparte :"La sexualitat de la dona". A les dones no els hi         
         falta res. Conversa entre:  
         Enric Olartecoechea, (psicòleg social, màster en feminismes i masculinitats per la URV, membre del         
         col·lectiu La Fondona, fons de documentació feminista i LGTB Queer.   i             
         Catherine Galaman ( psicoanalista, membre Escola lacaniana psicoanàlisi i  membre de GEMA) 
13.15          Debat 
13.30            Conclusions per part de  Ma. Antonia Tajuelo (psicoanalista Centre-MQ Reus i membre de GEMA). 
13.45          Clausura a càrrec de Pep Alcañiz, membre de la Junta del COPC Tarragona 
 

DIA I HORARIS 
Dissabte, 11 d’octubre, de 9 a 14h  Total de 5 hores de formació. 
 

JORNADES GRATUITES, PREVIA INSCRIPCIÓ  
Les inscripcions es poden formalitzar a la web del COPC  (Per a accedir ràpidament a 
l’activitat i la butlleta d’inscripció, és més senzill seleccionar primer la data en el 
calendari i entrar a l’activitat)  Recordeu que les persones col·legiades s’han 
d’inscriure sempre entrant primer a l’àrea privada.  

JORNADES  G.E.M.A 

“QUÈ VOL UNA DONA?” 

MARIE BONAPARTE I EL DEBAT 

SOBRE LA SEXUALITAT 

FEMENINA 

PRESENTACIÓ  
La figura d'aquesta precursora de la psicoanàlisi i el film "Princesse Marie"  serviran d'eix per a tractar la relació 
entre la sexualitat femenina, el cos i els discursos. Entre els textos de Freud, en la recerca de l’ "essència"   de la 
feminitat i l'orientació lacaniana en "La mujer no existe", buscarem els punts d'articulació i d'impossibilitat amb 
d'altres disciplines. Serà doncs una trobada multidisciplinar oberta sobre els interrogants al voltant de la sexualitat 
femenina, des de la trobada de Maria amb Freud fins a la subversió de l’ordre sexual que caracteritza el nostre 

 


