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Perfil professional 

Doctor en Medicina. Psiquiatra, psicoanalista, psicòleg i neuròleg. Docent a universitats i instituts de 
formació d’àmbit nacional i internacional. Director de la Unitat de Salut Mental dels barris de la 
Verneda, la Pau i la Mina de Barcelona. 

Docència 

Docent a universitats i instituts de formació d’àmbit nacional i internacional.  

Docent a la URL del màster universitari en Psicologia General Sanitària, del màster en Psicoteràpia 
Psicoanalítica, del postgrau d’expert universitari en Psicoteràpia Breu, del màster d’Espiritualitat 
Transcultural i del postgrau en Psicopatologia Clínica. Participació en màsters, seminaris i cursos en 
d’altres universitats: Universitat de València (UV), Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), 
Universidad del País Vasco (UPV), Universitat de Vic i Universidad de Deusto. 

Des de fa vint anys, director del seminari d’Introducció a la Psicopatologia Psicoanalítica de la 
Sociedad Española de Psicoanálisis i de l’Institut de Psicoanàlisis de Barcelona. 

Professor, formador i director de seminaris de nombroses associacions de salut mental catalanes i 
espanyoles: Asociación Española de Neuropsiquiatría, Fundación Castilla del Pino, Asociación 
Altxa, Institut de Treball i Serveis Socials, Asociación para la Salud Mental Infantil des de la 
Gestación, Grupo Atra, Fundación Manantial, EDAI, Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència, Fundación Probitas, Fundación Hnos. Camilos, Ateneo de Madrid, Ateneo de 
Barcelona, entre d’altres. 

Recerca 

Avaluació positiva de l’activitat docent i investigadora del professorat contractat a les universitats 
privades per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) de Catalunya 
(179/PUP/2003). 

Direcció i codirecció de deu tesis doctorals. Publicació de més de cent articles en revistes 
científiques d’impacte i en llibres de reconegudes editorials. Publicacions destacades: 

 Tizón, J.L. (2015). Psicopatología del Poder: Un ensayo sobre la perversión y la corrupción. 
Barcelona: Herder. 

 Tizón, J.L. (2014). Familia y psicosis: cómo ayudar en el tratamiento. Barcelona: Herder-3P. 

 Tizón, J.L. (2017). Familia y psicosis: hacia un enfoque integrador de nuestra comprensión 
de las psicosis. Encuentros, 54: 20-21. 

 Tizón, J.L. (2016). Trastornos del espectro autístico y trastornos generalizados del 
desarrollo: por una perspectiva relacional de su comprensión y cuidados. Eipea (Escoltant i 
pensant els autismes), 4-25. 

 Tizón, J.L. (2016). Crisis social y “parentalidad líquida”: II. La necesidad de cambios 
teóricos, técnicos y prácticos en psicoanálisis y psicología del desarrollo. Temas de 
Psicoanálisis, 11, 1-51. 

 Tizón, J.L.(2016). El peligro de medicalizar aún más las relaciones con los niños. Cuadernos 
de Pedagogía, 463, 56-62. 



 

Membre actiu del grup d’experts en prevenció i promoció de la salut mental des de l’Atenció 
Primària de Salut (APS) del Programa d’Activitats Preventives i de Promoció de la Salud (PAPPS) de 
la Sociedad Española de Medicina de Familiar y Comunitaria. Coordinador del grup de treball 
Col·laboració i Recolzament de l’Atenció Primària de Salut i dels tres subgrups de treball: Necessitats 
de les Xarxes per a la seva Col·laboració Mútua, Atenció a la Salud Mental des de la APS i Protocols i 
Derivacions entre APS i els Equips de Salud Mental. 

 

Altres mèrits 

 Premi Nacional d’Investigació en Neuropsiquiatria. 

 Premi Jaime Tomás de Psicosomàtica i Psicoanàlisis. 

 Premi Josep Trueta al mèrit sanitari de la Generalitat de Catalunya com a membre de 
l’equip del CAP La Mina. 

 Premi a l’excel·lència en qualitat assistencial en Psiquiatria i Salut Mental (2009) de la 
Fundació Avedis Donabedian. 

 Menció honorífica de reconeixement de mèrits com a pioner en el treball i la investigació 
sobre salut mental i migracions, atorgat per la secció de psiquiatria transcultural de la 
World Psychiatric Association (2010). 

 Premi a l’excel·lència professional del Col·legi de Metges de Barcelona (2010). 

 Director de la col·lecció de llibres 3P ("Psicopatologia i Psicoteràpia de les Psicosi"), de 
l'editorial Herder. 

 Membre del consell directiu i del consell de redacció de la Revista de Psicopatología y 
Salud Mental del Niño y del Adolescente. 

 Supervisor de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA), de la Direcció General 
de l’Atenció a la Infància (DGAIA) , del Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) i del 
Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP) de la Generalitat de Catalunya. 

 Supervisor i formador de l’Equip d’Atenció Psicològica de Càritas Diocesana de Barcelona. 
 
 


