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Sant Pere Claver - Fundació Sanitària és 
una institució privada sense afany de lucre 
amb vocació i fi nançament públic creada 
l’any 1948. De llarga tradició i arrelament 
als barris de Poble Sec, Zona Franca i Sants 
de Barcelona, presta serveis de cobertura 
pública en Salut Mental, en exploracions 
complementàries i en l’especialitat d’al·-
lergologia. 

El seu Departament de Salut Mental com-
prèn tres equipaments d’atenció primària, 
dos d’adults (CSMA) i un d’infants i joves 
(CSMIJ); un Hospital de Dia d’Adoles-
cents; un equip d’Atenció al Menor; i dos 
equips de Psicoteràpia, un d’adults (UPPA) i 
un altre d’infants i joves (UPPIJ).

En aquest llibre, els autors exposen els principis sobre els quals 
basen la seva pràctica psicoterapèutica, que desenvolupen dins 
del context de la Xarxa Pública de Salut Mental, a la Unitat 
de Psicoteràpia Psicoanalítica per a Infants i Joves (UPPIJ) de 
Sant Pere Claver-Fundació Sanitària de Barcelona. Descriuen 
amb claredat el model que inspira la seva tasca amb els nens en 
tractament de psicoteràpia focal, una aplicació de la teoria i de 
la tècnica psicoanalítica amb característiques pròpies. A partir 
dels coneixements sobre la ment i el desenvolupament psíquics 
que la psicoanàlisi posa a la disposició dels professionals de 
la salut mental, proposen una forma d’abordatge adaptada a 
les possibilitats d’un marc assistencial en el qual el temps i 
l’atenció al major nombre possible de pacients són factors 
crítics. Aquesta modalitat terapèutica té les seves indicacions 
i contraindicacions.

El lector podrà seguir amb detall l’exposició del mètode basat 
en la focalització que els autors han anat desenvolupant en el 
transcurs d’un llarg període d’experiència clínica en aquesta 
modalitat. A més de trobar exposats els principis de la teoria i 
de la tècnica, tindrà oportunitat de seguir amb moltes i riques 
il·lustracions clíniques els conceptes plantejats. 

Aquest és un llibre que interessarà el professional que treballa 
en salut mental en general, i en particular a aquells que es 
dediquen a treballar en alguna modalitat terapèutica amb nens 
i adolescents. També serà útil al psiquiatre i al psicòleg que 
s’està formant en l’especialitat dins del camp de la psicoteràpia 
psicoanalítica i, específi cament, dins de la que es basa en la 
focalització. Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica  per a Infants i Joves (UPPIJ)


