20 ANYS - FÒRUMS DEL CAMP LACANIÀ

Història i experiència ( 5 )

El Fòrum Psicoanalític Barcelona 1998 - 2018

divendres

1 desembre 2017 a les 20:30

intervenen

Guillem Pailhez, membre EPFCL-FPB

Comentaris de la Tertúlia a Barcelona, 14/06/1998
Ramon Miralpeix, AME EPFCL-FPB

Moment de concloure, de l’individual al col·lectiu
El I Congrés de l’AMP, 21-23 juliol 1998, va constituir el punt sense retorn de la divisió d’aigües.
Durant l’Assamblea General, després d’exposar els raonaments, Colette Soler va anunciar la data
de la reunió del primer Fòrum a l’Hotel Havana, al qual estaven convidats tots aquells que desitgessin assistir-hi. Prèviament havien circulat ja per les llistes les tres cartes obertes de Colette
Soler sobre l’AMP, on ella desplegava els arguments de la crítica i les propostes alternatives per
una nova manera d’organitzar l’estructura i el funcionament de la institució analítica. Es van
sumar a aquestes tres, altres cartes de destacats membres de l’AMP, de diversos llocs del mapa
internacional, fent-se ben visible el moviment crític i d’oposició a la política institucional aplicada a l’AMP i les seves Escoles.
En la sessió d’avui ens centrarem en aquest moment àlgid de la nostra història.
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CALENDARI
Divendres, 2 febrer 2018
Divendres, 12 gener 2018

Interessats en els textos inèdits dirigir-se a
Ana Martínez > ana.westerhausen@gmail.com / Facebook FPB
Comissió directiva del FPB Ana Martínez, Jaky Ariztía, Montse Ruiz

Activitats en el local de FPB-EPFCL / ACCEP, obertes a tot públic.
EPFCL-FPB - Aribau 127, principal 1r, 08036 Barcelona
Tel. 934 108 317 Secretaria > dilluns a dijous, 12:00 a 14:00 i 19:00 a 21:00

