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Madrid, 30 de gener de 2013 
 
Els dies 3, 4 i 5 del proper mes de maig se celebrarà el II Congrés Nacional d’ Artteràpia de la 

FEAPA (Federació Espanyola d’ Associacions Professionals d’ Artteràpia), Mirada Interna, 

Realidad Externa. Tindrà lloc al Teatre Buero Vallejo i al  Centre Cultural Miguel Ángel Blanco d’ 

Alcorcón (Madrid). 

 

Amb aquest II Congrés la Feapa intenta donar solidesa i continuïtat a la tasca que vénen 

desenvolupant des de fa ja quasi bé tres anys en la defensa i professionalització de l’Artteràpia. 

 

El Congrés vol proporcionar un espai de trobada per als professionals de l’Artteràpia, per 

aquells que estan en procés de formació en aquesta disciplina i per a professionals de 

disciplines afins que estiguin interessats en apropar-se i coneixe’ns.  

 

En el Congrés tindran lloc entre altres activitats, 22 Tallers, 6 Conferències, 4 Taules Redones i 

28 Comunicacions. Versaran sobre treballs realitzats en diferents àmbits com el de l’educació, 

l’àmbit social, sanitari i salut mental, desenvolupament del potencial humà,  investigació 

clínica/ investigació doctoral, supervisió i teràpia personal, formació continuada, enfocaments 

terapèutics i marc terapèutic. Temes tots ells centrals en l’exercici de la nostra professió que 

atén a uns col·lectius que, per la difícil situació que està passant el nostre país, requereixen 

més que mai de tots els recursos, de totes les capacitats i de tota la creativitat que l’Artteràpia 

pugui mobilitzar per a trobar noves solucions.  

 

Creiem fermament que el potencial de l’Artteràpia és cada dia una aportació més enriquidora i 

millor valorada dins dels equips multidisciplinaris dels sectors de l’atenció pública i privada. Per 

això volem oferir en aquest espai no només la possibilitat de mostrar tota la feina realitzada, 

sinó possibilitar nous encontres , noves dinàmiques  de col·laboració que aprofundeixin encara 

més en aquest creixement. 

 

Pes tot l’esmentat, el Comitè Organitzador d’aquest Congrés  es complau en invitar-vos a 

participar en aquest  esdeveniment nodrit  d’il·lusió i de la convicció de les aportacions dels 

seus professionals. 

 
Per  una  informació més detallada us convido a consultar la nostra pàgina Web: 
www.feapa.es  
 

Esperem la vostra participació i en nom del  Comitè Organitzador us envio la meva més cordial 
salutació. 

 
Mónica Cury Abril 

Coordinadora General del Congrés 
 


