
 

 

SEMINARI EXTRAORDINARI  

“Quan darrera uns pares hi ha una parella”  

 amb Mar Vergés Grau 

DIVENDRES 8 de Juny 2018 

Organitza: CENTRE DE TERÀPIA RELACIONAL I FAMILIAR DE 

TARRAGONA 

 

PRESENTACIÓ DEL SEMINARI 

 Els professionals quan fem intervencions tècniques amb pares i mares des 

de diferents àmbits: mèdic, social, pedagògic,… de vegades ens trobem 

amb un tema: la relació de parella en conflicte, que apareix i que, tot i no 

ser l’objectiu principal de la nostra intervenció, se’ns presenta com un 

convidat espontani que s’instal·la a les entrevistes i intervencions 

entorpint i desvirtuant els nostres esforços.  

Amb aquest seminari us proposo  entendre millor les dinàmiques de les 

relacions de parella funcionals i també quan estan  en conflicte per 

millorar les  intervencions encara que no sigui en un context de teràpia de 

parella necessàriament. 

 
 
Mar Vergés Grau 

Psicòloga clínica, psicoterapeuta familiar del Centre de Teràpia Relacional i 

Familiar de Tarragona, i Supervisora Docent acreditada per la Federació 

Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar (FEAFT) i FEAP. 

He treballat durant 15 anys a l’Institut Municipal de Serveis Socials de 

Tarragona en els àmbits de Drogodependències i Servei d’Atenció a la 

Dona. 



 

 

 

He format part de l’equip inicial de valoració d´adopcions de la Fundació 

Casa St. Josep. 

Des de 1997 formo part de l´equip del Centre de Teràpia Relacional i 

Familiar de Tarragona en els espais clínics, de docència i de supervisió. 

 
DATA I HORARI:  
Divendres, 8 de juny del 2018 de 16 a 20h.  

LLOC:  

Centre  de Transferència de Tecnologia i Innovació Fundació URV 
Avda. Països Catalans 18 (Edifici S2 Campus Sescelades), Tarragona. 
Parking gratuït 

PREU: 40 € 

INSCRIPCIONS: 

1. Realitzar l’ingrés de la quota d’inscripció AMB EL NOM DE 

L’ASSISTENT a  La Caixa, ES 79 2100 0408 74 0200110864 Titulars 

María Rosell i Carlos Lamas. 

2. Enviar còpia de la transferència a formacioctrft@gmail.com i  el 

full d’inscripció que trobareu a la nostra pàgina web 

www.terapiafamiliartarragona.com clicant allí mateix un cop 

emplenat el qüestionari. 

3. Rebreu un mail de confirmació de la recepció de la inscripció i 

transferència. 

IMPORTANT: Les factures se faran amb les dades del full 

d’inscripció. Si necessiteu variar les dades de la factura ens ho 

haureu d’indicar prèviament. 



 

 AMB LA COL·LABORACIÓ DE:                 


