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L’SCRiTC organitza el viatge
amb condicions preferencials
per als socis
La junta de l’SCRiTC ens hem posat en
contacte amb una agència de viatges de
Barcelona per tal d’obtenir unes condicions
preferencials en el viatge al Congrés Mundial
de TCC de Boston de Juny del 2010.

El que us proposem és que tots aquells que
tingueu pensat anar a Boston, ho
comuniqueu a través d’un e-mail (abans del
proper 15 de desembre) a la nostra
secretaria (info@scritc.org), deixant el vostre
nom, adreça de correu electrònic de
contacte i indicant si desitgeu una habitació
individual i/o doble. Poseu a l’assumpte del
mail el concepte “Viatge a Boston”. El fet
d’estar apuntats no comporta cap
compromís de fer el viatge.

Aquesta informació ens permetrà saber el
nombre de socis que esteu interessats en
anar al Mundial i d’aquesta manera l’agència
de viatges ens prepararà un pressupost
(avió+hotel+trasllats) amb les millors
condicions possibles. A primers del 2010
coneixerem els preus i els detalls del viatge
(dates i horaris de vols, hotel seleccionat,
etc.) i tots els que estigueu interessats en
la proposta podreu formalitzar, aleshores,
la vostra contractació. Us comunicarem en
aquell moment la manera de fer el pagament
i obtenir la documentació del viatge.

Esperem que aquesta iniciativa sigui del
vostre interès i us animi a viatjar a Boston.
Ens veiem al Mundial!!

Durant el congrés europeu d’enguany, i com
ve succeint en els darrers anys, es van
celebrar les reunions dels representants
internacionals de les diferents societats que
formen part de l’EABCT. En qualitat de
representant internacional de la nostra
Societat hi va acudir el Miquel Àngel Fullana.

Resum de les reunions de
l’europea a Dubrovnik

a nostra pàgina web ha estat renovada per tal que sigui més
dinàmica, operativa i actual. Ha estat una feina que li hem
d’agrair al Jordi Llabres que, com sempre des de fa uns
anys, ha treballat de valent aconseguint un resultat esplèndid,
tant en els continguts com en el disseny.  

En el nou web hem tractat d’aclarir qui som com a Societat i com són els socis i
sòcies que en formen part: una societat viva, activa i madura. Per aquest motiu hem
recollit  la nostra manera de treballar, explicant com s’aplica la TCC a certs tipus de
trastorns mentals, d’una manera fàcil i accessible per a qualsevol pacient i/o
professional de l’àmbit.

A més a més hi podeu trobar informació sobre les nostres properes activitats, així
com de les que hem anat realitzant al llarg de la nostra història. Com veieu, s’han
mantingut espais de l’anterior pàgina però també se n’han introduït de nous.

Tenir una pàgina web és, a dia d’avui, la carta de presentació de l’SCRiTC al món
exterior. Millorar-la és una manera d’expressar la nostra motivació i il·lusió per a
continuar incrementant i aportant nous coneixements sobre els trastorns mentals en
particular i la millora de la salut mental en general.

Creiem que el nou web, de manera divulgativa, és una petita aportació dirigida a
aquest objectiu.  .../...
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El professor Isaac Marks, premi Pavlov de
l’SCRiTC, amb Miquel Àngel Fullana,
representant internacional de la Societat, i
Lorena Fernández, membre de la junta,
després del simposi dedicat a l’actualització
del projecte Llenguatge Comú per a les
Psicoteràpies >>

europea. El títol escollit aquest any va ser
“Noves Perspectives”.

A Dubrovnik, a la vorera del mar, hi van ser
algunes de les figures actuals i passades
de la TCC. Molts europeus (Marks,Les vies de comunicació directes de la

secretaria de l’Scritc amb els socis són el
correu postal i el correu electrònic. Aquells
que no estigueu rebent informació per
aquesta segona via, poder és perquè no
tenim la vostra adreça de correu electrònic
o aquesta no està actualitzada. Per a que
la vostra direcció e-mail consti a la nostra
base de dades, només heu d’enviar un
correu a info@scritc.org sol·licitant-ho i
rebreu puntualment a la vostra bústia
electrònica les notificacions relacionades
amb la Societat.

Comunicacions de l’SCRiTC per
correu electrònic

Alguns dels membres de l’SCRiTC durant
un dels coffee-breaks del congrés de l’EABCT
celebrat a Dubrovnik >>L’antiga Ragusa, Dubrovnik, va ser aquest

any el lloc escollit per la EABCT per celebrar
el seu congrés anual. Allà s’hi varen aplegar
gairebé un miler d’ investigadors, clínics i
fans en general de les teràpies cognitives i
conductuals en la que va ser la 39 edició
d’aquest “clàssic” en què s’han convertit les
trobades de la nostra associació mare

Benvolguts companys, us volem
recordar que aquest és el vostre racó,
 volem que participeu de manera activa
en aquest espai al full de la nostra
societat. I no sols això, volem dinamitzar
la pàgina web, que aquesta sigui un
instrument de consulta de referència
per part dels socis. Podeu fer-nos arribar
els vostres suggeriments a les adreces:
info@scritc.org o
clopezsola@imas.imim.es
(Coordinadora de l’InfoSCRITC)

Salkovskis, Clark, Wells, Öst, Arntz, etc.),
alguns americans (Borkovec, Kendall,
Freeman, Wilhelm, Hofmann, etc.) i fins i tot
alguns representants de les antípodes, com
en Ron Rapee. Però, aquests no són els
cognoms que més en interessen. En una
mirada ràpida al llibre de resums també
vàrem trobar a Cebrià, Fernández-de-la-
Cruz, Franquesa, Guarch, Guilera, Martínez,
Penadés, Querol, Ramos, Reinares, Ruiz,
Santacana, Sallent, Tortella-Feliu, etc. Tots
ells són representants de la TCC al nostre
“país” i la majoria són membres de la
SCRITC. Són investigadors i clínics –o les
dues coses- potser menys coneguts (de
moment) que els de més a dalt, però que
s’esforcen cada dia per fer les seves
aportacions a la TCC. Alguns, de manera
reincident. A tots ells (i als que ens deixem
per manca d’espai) el nostre reforçament,
que farem seguint un programa d’interval
variable, per tal que la seva conducta es
mantingui  molt temps.

Recordeu quines seran les properes cites
dels congressos europeus: Milà, a l’octubre
de 2010; Reikiavik, el 2011; i Ginebra, el
2012. Abans, però, el juny de l’any que ve,
tenim tots una cita a Boston pel congrés
mundial.

Com a aspecte més rellevant tractat en
aquestes trobades destaca l’aprovació, per
unanimitat, de l’entrada de l’associació de
Bosnia-Hercegovina a l’EABCT. A més a
més, es van proposar dues noves fórmules
per a finançar l’EABCT. D’una banda, que
empreses privades puguin anunciar-se al
web de l’EABCT, i d’altra, augmentar la
quantitat que paga cada associació particular
a l’EABCT. Això implicarà un augment de
la quota a pagar que afectarà principalment
a les societats més petites, no essent aquest
el cas de la nostra societat, que supera ja
els 300 membres.



Finalment va realitzar una estada al Center
for Anxiety Disorders que dirigia la Dra. Edna
Foa. D’aquestes experiències ens destaca
l’accessibilitat del sistema nord-americà a
l’hora de facilitar a una persona estrangera
la participació en diferents projectes i estudis
i, fins i tot, d’arribar a formar part dels seus
equips.

Els professionals que més destacaria i els
quals li han ajudat a mantenir la il·lusió per
la professió han estat autors a qui va poder
escoltar, en acabar els seus estudis, al
Congrés Mundial de Teràpia Conductual a
Edinburg, celebrat l’any 1988, i al Congrés
de Teràpia Cognitiva a Oxford, l’any 1989.
Aquests són: Marks, Eysenck i Clark, entre
d’altres. A més a més, ens menciona la
influència d’autors com Paulov, Luria, Skin-
ner i Bandura que varen obrir el camí de la
TCC.

D’altra banda no vol oblidar la tasca admi-
rable que han fet les persones del nostre
entorn en posicionar la TCC i la professió
de psicòleg clínic amb la rellevància que es
mereix. A risc d’oblidar-se d’alguna persona
vol mencionar la tasca desenvolupada per
molts professionals psicòlegs, com els com-
panys  amb els que comparteix la seva feina,
dels que en destaca el rigor i l’interès per la
feina ben feta. Tanmateix vol agrair i valorar
l’esforç, la dedicació i l’encert dels companys
que han format part de les Juntes de l’Scritc
per defensar els interessos dels socis, així
com de la nostra professió en general.

De la seva trajectòria professional ens res-
salta la sort que ha tingut de treballar i
conèixer a persones que li han fet aporta-
cions molt interessants. Tanmateix, no vol
oblidar-se dels  pacients que, segons diu,
“ens plantegen reptes diaris per a afrontar
i dels quals aprendre i ampliar la nostre
experiència com a professionals”.

Actualment està treballant en la revisió de
protocols d’actuació en l’assistència clínica,
per tal de millorar-los i potenciar la qualitat

L’Eulalia Durall, ex-vocal de la nostra Socie-
tat, va néixer a Barcelona un mes de nov-
embre del segle XX (no ens ha volgut revelar
l’any concret). Actualment, desenvolupa la
seva feina com a psicòloga clínica al Servei
de Salut Mental de la Fundació Althaia de
Manresa.

Va cursar els seus estudis a la Facultat de
Filosofia i Ciències de l’Educació (Secció
Psicologia) de la Universitat de Barcelona
i, posteriorment a la seva finalització, va
realitzar una estada als Estats Units. Allà
va aprofitar l’oportunitat per a fer seguiment
de casos clínics i col·laborar en estudis de
recerca al Departament de Recerca i Estudis
en Salut mental del New York University
Medical Center (NYUMC) i al Bellevue Hos-
pital Center.

Destaca amb vehemència l’experiència tan
extraordinària i profitosa que va tenir en
conèixer altres programes de formació aca-
dèmica, ressaltant l’estatus i el respecte del
que gaudia el tractament psicològic dins la
societat nord-americana. A més a més, va
poder fer-ne el seguiment del programa dels
psicòlegs residents, així com assistir a con-
gressos mundials i locals.

Hi ha nombrosos estudis que conclouen que tant la teràpia cognitivoconductual (TCC) com els psicofàrmacs són efectius per al tractament
dels trastorns d’ansietat, però això no implica que no hi hagi possibilitat de millora.

Existeix la creença general què dues modalitats de tractament efectives i què actuen a partir de mecanismes diferents són més efectives
que cadascuna d’elles per separat. De fet, entre el 55% i el 95% (depenent del trastorn) de persones que segueixen TCC també prenen
algun tipus de psicofàrmac. No obstant, existeix poca evidència empírica al respecte degut a la dificultat per a fer estudis que comparin
TCC, psicofàrmacs i tractament combinat. L’efecte placebo i la diferència en la freqüència de visites són uns dels exemples que dificulten
aquests tipus d’estudis.

Els autors d’aquest metanàlisi tenen com a objectiu estudiar els efectes d’afegir psicofàrmacs a la TCC en el tractament dels trastorns
d’ansietat. Per això, fan una revisió d’estudis que comparin els resultats post tractament i en el seguiment als sis mesos entre pacients
que hagin seguit tractament combinat versus pacients que hagin seguit TCC+placebo.

Els resultats d’aquest treball, què han de ser interpretats en el context de les seves limitacions, conclouen en línies generals que el
tractament combinat és més efectiu que la TCC+placebo al acabar el tractament, però no així en el seguiment als 6 mesos. A més a
més, les diferències quant als resultats a curt termini de la teràpia combinada en comparació amb TCC+placebo no resulten ser iguals
per a tots els trastorns d’ansietat, essent elevada per al trastorn de pànic, moderada per a l’ansietat generalitzada i lleugera per a la
fòbia social i el trastorn obsessivocompulsiu (TOC). Els autors també conclouen que els efectes de TCC+benzodiazepines són
significativament superiors a la TCC+inhibidors selectius de la recaptació de la serotonina (ISRS)/ tricíclics o inhibidors de la monoaminoxidasa
(IMAOs).

En resum, afegir psicofàrmacs sembla ser una estratègia útil per a la millora en la fase aguda de la malaltia, especialment en el cas de
que es compleixin criteris per a un trastorn de pànic i/o un trastorn d’ansietat generalitzada. Però, existeix poc suport per a combinar
tractaments en les fases inicials per a aquells pacients que presentin Fòbia Social i/o TOC.

assistencial seguint els criteris de referència
per a la TCC. En perspectiva té previst
embrancar-se en l’estudi dels aspectes
psicològics en l’obesitat.

Poc abans de l’estiu va sortir a la llum el
Manual del dolor: Tratamiento cognitivo-
conductual del dolor crónico de l’Editorial
Paidós. Els autors, la Dra. en Psicologia
Jenny Moix i el Dr. Francisco M. Kovaks,
han creat un protocol de dolor en el què han
participat 24 psicòlegs de clíniques i hospitals
de tot l’àmbit estatal. L’objectiu d’aquest
manual és oferir una obra de referència,
eminentment pràctica, en la intervenció
cognitivoconductual, que pugui ser d’utilitat
tant als psicòlegs que treballen amb pacients
de dolor crònic, com als estudiants que
pretenguin endinsar-se en aquest camp.

Els llibres i
els autors

Avaluació i tractament
dels trastorns conversius
i dissociatius
Per tenir un bon inici de “curs”, aquesta
tardor (dies 23 i 24 d’octubre) organitzem
el seminari “Avaluació i tractament dels
trastorns conversius i
dissociatius” a càrrec
de la Dra. Eva Baillés.
El curs està dirigit a
psicòlegs, metges i
personal sanitari in-
teressat en obtenir
formació clínica en
l’àmbit dels trastorns
conversius i disso-
ciatius. La seu de
l’Institut Superior
d ’ E s t u d i s
Psicològics acollirà
aquesta jornada de
8 hores de durada.

Istanbul acollirà  el 2010 el CBT
Boot Camp  >> Sobre l’estat actual de la teràpia cognitivo-

conductual vol destacar, tot i que altres
companys ja n’han fet referència, com han
millorat les coses durant els últims anys.
Ens comenta que el camí no ha estat fàcil,
però que, gràcies a societats com la SCRITC
i la relació que manté amb les societats
europees, s’ha fet un avenç extraordinari i
del que ens cal estar orgullosos. Ara bé,
creu que cal seguir potenciant actuacions
rigoroses quant a l’eficàcia assistencial,
dotant la mateixa de criteris d’actuació ben
dissenyats, basats en l’evidència i consen-
suats en foros científics reconeguts interna-
cionalment.

Ens comenta que és interessant promoure
la difusió de la nostra feina i de la TCC per
tal de que sigui reconeguda i ajudi a establir
polítiques legislatives que tinguin en consi-
deració tant la malaltia mental com els trac-
taments més eficaços. Quan al terreny as-
sistencial considera important el treballar en
programes terapèutics enfocats en la inte-
rrelació entre els trastorns mentals i els trets
de personalitat diferencials.

Per acabar ens parla breument de les seves
aficions i ens destaca, per damunt de tot,
estar amb la família i fer activitats plegats
com gaudir de la natura, ja sigui viatjant o
practicant esports a l’aire lliure (bicicleta,
tenis o senderisme). D’altra banda, activitats
més “urbanes” o introspectives, com el cine-
ma, el teatre, la música, la lectura, la cuina
i la pintura (visitar museus i pintar, sobretot
quant viatja), són alguns dels seus secrets
per a gaudir i relaxar-se després de la rutina
i les exigències diàries.

Els dies 17 i 18 d’Abril 2010, amb motiu de
la nominació d’Istanbul com a Capital Cultural
d’Europa l’any 2010, se celebrarà en aquesta
exòtica ciutat el taller CBT Boot Camp a
càrrec de la Dra. Christine Padesky. Aquest
curs està dissenyat per a terapeutes
cognitivoconductuals que vulguin millorar i
reforçar les seves habilitats clíniques. Més
informació sobre el taller la podeu trobar al
web: www.istanbulcognitivetherapy.com

Imatge del tríptic del curs
que impartirà la Dra. Baillés  >>

(ve de l’editorial)

Sens dubte, ens complauria que la visitéssiu
i valoréssiu la feina feta. L’adreça és
“scritc.org/cat” i estem oberts a qualsevol
opinió i aportació. Esperem que us agradi
i, sobretot, us sigui d’utilitat.

Secretaria de la SCRITC

www.scritc.org

Vint-i-quatre psicòlegs de tot
l’estat han participat en el projecte


