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HOMENATGE A VALENTIN BARENBLIT 
Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona 
31 de maig de 2017 
 
Víctor Martí i Carrasco, director de la Fundació CCSM 

 

 

Valentín Barenblit, metge, psiquiatre i psicoanalista va néixer a Buenos Aires, fill d’un 

matrimoni de joves immigrants jueus arribats d’Europa als anys 20.  

Amb l’estímul i suport dels seus pares, i que ell defineix de classe mitja, estudia, es forma i 

accedeix a tenir un títol universitari com la seva germana: el de medicina.  

Per influències familiars i circumstàncies personals s’especialitza en psiquiatria, es forma 

com finalment psicoanalista i esdevé un transformador de l’atenció pública en salut 

mental. 

Deixeble del Prof. Dr. Mauricio Goldenberg, home d’una gran influència a Amèrica Llatina, 

des del Servei de Psicopatologia i Neurologia del Policlinic de Lanus, Valentín Barenblit 

desenvolupa el seu interès i compromís per la salut mental comunitària, el treball 

assistencial, la docència i la recerca. 

L’any 1977, a causa de la dictadura miliar, és cessat com a cap del Servei del Policlinic de 

Lanus, detingut en diverses ocasions, va estar desaparegut i va patir tortura. En aquest 

context, es veu obligat a l’Exili i escull Catalunya com a destí. L’elecció de Catalunya, 

possiblement no és un fet casual, passa la seva infància i adolescència al barri de 

Montserrat a Buenos Aires  i ja de jove estableix relacions i vincles d’amistat amb joves de 

fills d’exiliats catalans  

Ja a Calalunya però també a altres CCAA de l’estat (Andalusia, País Basc, Astúries, Madrid, 

entre d’altres), desenvolupa una important tasca com a assessor en programes de salut 

mental, molts d’ells en procés de reforma i desenvolupament i com a docent i supervisor 

(clínic i institucional) de moltes institucions i equips de la xarxa pública.  

Valentin Barenblit, dona suport a diverses iniciatives associatives i de professionals en 

l’àmbit de la salut mental, la ACPSM – AEN Catalunya, n’és un exemple.  
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L’any 1992 crea iPsi, centre d’atenció, docència i investigació en salut mental i a principis 

del 2000 s’incorpora al Patronat de la FCCSM. És membre adherent i honorari de diverses 

associacions i societats psicoanalítiques i ha estat docent, col·laborador i professor de 

diverses Universitats: a Buenos  Aires, Universitat de Lanus, Universitat de Barcelona,  

Universitat del País Basc, entres. També ha estat consultor de la OPS-OMS.  

De sempre i en els darrers temps també, ha estat sensible, crític i activista en la involució 

de les polítiques i programes de salut mental dels darrers anys en el context de la crisi 

econòmica i de model que hem viscut i que encara no hem pogut superar.  

Per tota aquesta trajectòria i com a ciutadà implicat i compromès amb els conflictes socials 

i polítics del nostre mon, considerem que està plenament justificat aquest acte de 

reconeixement, d’homenatge i també de denúncia. 

 

 

Barcelona, 31 de maig de 2017  

   

 

   

 

  


