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Acollir, escoltar i acompanyar
als pares de nens autistes
Matilde Pelegrí (membre de l'EPFCL-FPB)
Quan atenem a un nen autista l'acollir, escoltar i acompanyar
als pares és una condició "sine qua non" per a poder treballar
amb el nen. Donar un lloc als pares com a subjectes en un primer temps i associar-los com a "partenaires" del seu fill en un
segon temps. I per acollir-los com a subjectes és necessari que
no ens col·loquem del costat del saber sobre què convindria
al seu fill sinó que els convidem a parlar del seu fill. Els pares
tenen per una part un saber autèntic sobre el seu fill basat en
l'amor i l'experiència amb ell. I per altra part tracten de cercar
altres fórmules de vincular-se amb el seu fill. Els psicoanalistes
i els pares no tenen la mateixa posició però el fet de tenir en
comú el desig decidit d'acollir, d'acompanyar i de deixar-se
ensenyar per aquests nens en la seva diferència, els fa que es
tornin partenaires en el tractament dels nens autistes.
Molts pares donen testimoni en llibres de la seva relació
amb els seus fills autistes. Es donaran exemples de diversos
testimonis així com alguns fragments clínics d'aquest acompanyament als pares.
Rhipna és un espai d'estudi i reflexió de la clínica amb nens i adolescents.
Espai format per professionals del camp del Psicoanàlisi de Colòmbia,
Espanya (Barcelona, Madrid, País Basc, Tarragona), Puerto Rico i Veneçuela.

A Barcelona l'activitat es realitza una vegada al mes
en els locals del FÒRUM PSICOANALÍTIC BARCELONA
organitza RHIPNA, Barcelona
coordinació Andrés Fernández i Àngels Petit
redhipna.blogspot.com / rhipnamedellin.blogspot.com

Activitats en el local de FPB-EPFCL / ACCEP, obertes a tot públic.
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