E S PA I E S C O L A

2017
divendres 16

juny 2017 a les 20:30

presenta i coordina

Roser Casalprim, AME de l'EPFCL-FPB,
representant de la Federació F9 en el Col·legi
Internacional de la Garantia (CIG)

El debat actual sobre
els AME en l'EPFCL
Es tracta d'un debat que, si bé ja ve des de lluny,
recentment —març de 2017— s'ha tornat a reprendre a
nivell de la comunitat internacional de la nostra Escola
(EPFCL) amb la finalitat de revisar i replantejar algunes
qüestions sobre la funció dels AME en una Escola de
Psicoanàlisi. Des de l'actual Col·legi Internacional de
la Garantia (CIG 2016-18) s'han proposat certes línies
de reflexió relacionades amb els textos fundadors de
Jacques Lacan i amb la història del passi tenint en
compte les diferents proposicions i desplaçaments successius que Lacan va anar operant en la creació d'aquest
procediment.Per a l'Espai Escola del 16 de juny de 2017
proposem debatre i reflexionar a nivell de la nostra
comunitat local entorn de la qüestió dels AME partint
d'alguns interrogants que aquest tema planteja:
— Què espera l'Escola dels seus AME?
— Què garanteix una nominació d'AME?
— Una nominació, feta per a què?
Referències

de lectura

– Ecos, butlleti CIG de l' EPFCL, nos. 5 i 7
– Punt 4 de l'Acta de l'Assamblea EPFCL de Medellín (2016)
– Contribucions actuals realitzades per la llista electrònica
dels membres d'Escola.
– Debat sobre “El funcionament de l'Escola” a l'Espai Escola
del FPB, març 2014. Dossier textos FPB.
– Acta de l'Assemblea d'Escola (F8) a Barcelona,
1 de juny de 2014.
organitza Comissió de l'Espai Escola de l'FPB constituïda per
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