
L’Institut-TFP Barcelona forma part de la International
Society Transference Focused Psychotherapy (ISTFP),

que homologa el seu programa de formació

Formació especialitzada   
de professionals

Innovació en tractaments 
de trastorns de personalitat

Eficàcia i evidència        
científica



Presentació

L’Institut TFP Barcelona es constitueix com una 
secció del Grup-TLP Barcelona amb l’encàrrec 
d’organitzar la formació específica de professio-
nals en psicoteràpia focalitzada en la transferència 
(TFP), d’impulsar i coordinar els diferents estudis 
de recerca sobre TFP i de vetllar i garantir la qualitat 
de les intervencions terapèutiques en TFP dins de 
l’oferta assistencial del Grup-TLP Barcelona.

Són funcions concretes de l’Institut TFP Barcelona:

- Planificar i dur a terme les diferents accions formati-
ves en TFP, des de sessions teòriques puntuals fins 
al curs formatiu complet necessari per a l’acreditació 
de terapeutes.

- Organitzar sessions de supervisió clínica de casos, 
que inclogui també els requeriments de freqüència 
i durada que estableix la ISTFP.

- Desenvolupar estudis de recerca amb l’objectiu de 
demostrar l’efectivitat de la TFP en els diferents ni-
vells d’atenció.

- Organitzar la supervisió continuada de casos clí-
nics dels diferents professionals que apliquen la 
psicoteràpia focalitzada en la transferència en els 
diferents dispositius del Grup-TLP Barcelona.

- Assessorament, consultoria i supervisions clíniques 
als professionals que ho sol·licitin.



La formació dels professionals en psicoteràpia 
focalitzada en la transferència segueix els criteris 
establerts per la ISTFP. Inclou: Un programa de for-
mació teòrica de 72 hores i la supervisió clínica de 
casos durant 2 anys.

L’Institut TFP Barcelona promou el desenvolupa-
ment d’estudis de recerca per tal de demostrar 
l’aplicabilitat i l’efectivitat d’aquesta tècnica psico-
terapèutica.

L’Institut vetlla per garantir l’adequada qualitat en l’apli-
cació de la TFP per part dels diferents professionals.

Aquest programa de formació teòric i la preparació 
clínica o supervisions estaran impartits pels profes-
sionals ja acreditats com a terapeutes-supervisors 
per la ISTFP.

Estructura organitzativa

Per tal d’operativitzar els objectius de l’Institut 
TFP Barcelona, aquest s’organitza en els àmbits 
següents:

formació
i

supervisió

qualitat

recerca

Requisits per ser psicoterapeuta



Contacte
Adolescents: Míriam Berrio
Tel. +34 936 358 810
· Aula docent: Fundació Orienta
Pl. Francesc Macià, 1 - 08901 l’Hospitalet (Barcelona)
correu: instituttfp-a@gruptlpbarcelona.org

Adults: Débora Fernández
Tel. +34 934 764 806
· Aula docent: CPB Serveis Salut Mental
c/ Mare de Déu del Coll, 20 - 08023 Barcelona
correu: instituttfp@gruptlpbarcelona.org

Prof. Stephan Doering
Psiquiatre i Psicoanalista. Professor de Psiquiatria. Cap del Departament de 
Psicoanàlisi i Psicoteràpia de la Universitat de Medicina de Viena. President 
de la International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP).

Prof. Otto Kernberg
Psiquiatre i psicoanalista. Professor de Psiquiatria, Col·legi Mèdic Weill 
Cornell. Analista didàctic, Universitat de Colúmbia.
Director de l’Institut de Trastorns de la Personalitat, de l’Hospital 
Presbiterià de Nova York. Fundador de la TFP. 

Prof. Frank Yeomans
Professor associat de Psiquiatria de la Facultat de Medicina Weill 
Medical College of Cornell University. Director d’estudis del Personality 
Disorders Institute. Professor del Centre Universitari de Formació i 
Investigació Psicoanalítica, Columbia.

Consultors i professors

Prof. Lina Normandin
Psicòloga clínica, professora titular de Psicologia, Escola de psicologia, 
Université Laval, Québec, Canadá.
Responsable de l’Adolescents Personality Disorders Institute.

Teresa Ribalta
Psicòloga clínica. Directora adjunta de la Fundació Orienta.
Responsable de docència Grup-TLP Barcelona.

Joan Vegué
Psiquiatre psicoterapeuta. Director Mèdic CPB Serveis Salut Mental.
Vicepresident Grup-TLP Barcelona.

Mª Jesús Rufat
Psicòloga clínica CPB Serveis Salut Mental.
Responsable Programa transversal TLP.

Alfons Icart
Psicòleg i Psicoanalista (SEP-IPA). Director general de la Fundació 
Orienta. President del Grup-TLP Barcelona.

Luis Valenciano
Psiquiatre i psicoterapeute. Coordinador de l’Unitat de Trastorns de 
Personalitat de la Regió de Múrcia.

Miguel Ángel González Torres 
Psiquiatre. Cap de Servei de psiquiatria de l’Hospital Universitari de 
Basurto, Bilbao. Supervisor Transference Focused Psychotherapy. 
President Fundació OMIE.


