SCRiTC Formació
Èxit dels dos primers cursos del
present cicle. Els propers, sobre
TDAH i TOC, tindran lloc al
febrer i a l’abril respectivament
Hem iniciat, amb bon peu, els cursos de Formació de l’SCRITC, tant per la bona assistència
de públic, com per la qualitat i expertesa dels
ponents. El públic ha estat variat: psicòlegs,
psiquiatres, residents i pediatres, en definitiva,
un munt de professionals participatius i amb
ganes d’aprendre.
Pel que fa als cursos, el primer es va realitzar el
mes d’octubre. La Lidia Segura, Tècnica de la
Subdirecció general de Drogodependències de la
Generalitat de Catalunya, ens va endinsar durant
vuit hores en l’Entrevista Motivacional (EM). L’EM
és un estil d’entrevista col·laboradora, dirigida a
potenciar les capacitats de l’altre i els seus propis
motius per canviar.
El segon taller, que es va realitzar el mes de novembre, el van impartir la Rosa Diaz i el Javier Goti
de la UNICA-A (Unitat de Conductes Addictives en
Adolescents), de l’Hospital Clínic Universitari de
Barcelona. Ens van explicar l’abordatge integrat
de la Patologia Dual en Adolescents i quins són
els components clau en aquest tipus de patologia.
Dins la intervenció psicològica ens van parlar de
Tècniques Motivacionals, de Tècniques Cognitivoconductuals i de Psicoeducació, així com del tipus
d’intervencions a nivell individual i grupal.
Ambdós tallers van començar amb una Introducció Teòrica detallada, que es va complementar
amb casos pràctics i Role-plays per aprofundir en
el coneixement de l’EM i la Intervenció en Tòxics
i Adolescents.
Si voleu participar en els dos propers tallers que
es faran al 2013, un sobre TDAH i l’altre sobre
TOC, encara hi sou a temps.

En Javier Goti durant el curs sobre addiccions >>

Enguany hi ha Pavlov!
El 2013 el guardó arriba a la
seva onzena edició

Ha arribat el moment de fer el reconeixement a
una trajectòria professional dins de la nostre
societat: el Premi Pavlov
Com sabeu, el Premi Pavlov es va crear l'any
1993 i té caràcter bianual. És la màxima
distinció que atorga l’SCRITC a una sòcia o a un
soci per la seva trajectòria professional en el
camp de la Teràpia Cognitivoconductual.

Tractament
Cognitivoconductual
adreçat a psiquiatres
La Dra Cristina Ruiz Coloma va
impartir la sessió introductòria
El passat 17 d’octubre es va realitzar, a la seu
de L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la
Salut de Catalunya i de Balears, la primera
classe de la 2a edició del curs d’Introducció al
Tractament
Psicològic
Cognitivoconductal
adreçat a psiquiatres. El curs, organitzat per la
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, i
que imparteix l’SCRITC, va comptar a la
primera sessió amb la Dra. Cristina Ruiz
Coloma, qui va realitzar la sessió Introducció a
la Teràpia Cognitivoconductual. El curs, consta
de 12 sessions, on s’abordarà el tractament
psicològic cognitivoconductual de trastorns
diversos com els d’ansietat, el TOC, la depressió, els trastorns de la personalitat, les
addiccions, els trastorns de la conducta alimentària, els trastorns psicòtics, els trastorns de
conducta en nens i adolescents, i els trastorns
de l’espectre autista.

Ginebra amb
neurociència, una
bona combinació!
La trobada va reunir prop de
1000 assistents
A finals del mes d’agost es va celebrar a Ginebra el congrés anual de l’EABCT. Gairebé un
miler de professionals i investigadors del món
de la TCC es van aplegar a Suïssa. Aquest
any el lema escollit va ser “Psicoteràpia i
neurociència: evidències i desafiaments per
a la teràpia cognitivoconductual”. Com podeu
deduir, al congrés es van tractar qüestions
que són “hot topics” actuals, com els canvis
cerebrals associats amb la TCC o les bases
neurals de la regulació emocional i les seves
implicacions per al tractament psicològic.
També varen tenir un espai important
les noves tecnologies, especialment els tractaments psicològics via Internet. Tot això “stirred
but not shaken” amb alguns temes clàssics
(p.ex., tractaments basats en “mindfulness”)
i altres més nous (entrenament atencional,
tractaments transdiagnòstics...). La propera
trobada europea...serà a l’Àfrica!.

Els llibres i
els autors

‘Recomanacions
Jornada SCRiCT 2013 Terapèutiques en els
La reunió anual d’enguany
Trastorns Mentals’
tindrà lloc els dies 9 i 10 de maig

L’organització de la propera XXVIII Jornada
Anual de l’SCRiTC ja està en marxa. Aquest
any, la comissió està formada pels socis Mònica
Astals Vizcaíno, Susana Jiménez Murcia,
Vanessa Narváez Peralta i Martí Santacana
Juncosa. Des de la Junta, també col·labora en
Jaume Canet (vocal). Ja us podem informar de
que el Workshop i la Jornada es celebraran els
dies 9 i 10 de maig de 2013. L’elaboració dels
continguts del programa i dels ponents participants també està força avançada. Us seguirem
informant i, de moment, ja podeu anar fent lloc a
les vostres agendes.

Premi cartells 2013
Podeu presentar els vostres
treballs fins el 14 d’abril
Us recordem que a la propera Jornada Anual de
l’SCRiTC tindrà lloc, com és habitual, el Premi
de Cartells, dotat amb 350€. Tenim encara
molts mesos per endavant, però des d’aquí us
volem animar a participar. La data límit de
presentació de treballs serà el 14 d’abril. Trobareu les bases de la convocatòria al nostre web,
a la pestanya “SCRiTC”. També us deixem aquí
l’enllaç: www.scritc.cat/scritc/premi-cartells/

El comitè de consens de Catalunya en la
terapèutica dels trastorns mentals ha publicat
la 4a edició de les Recomanacions Terapèutiques en els Trastorns Mentals (RTM-IV).
Coordinat, des dels seus inicis, per en Pere
Anton Soler Insa i en Josep Gascón i amb la
Gemma Safont com a coordinadora adjunta
en aquesta darrera edició.

Aquest és un llibre que ha comptat amb la
col·laboració de quatre-cents deu professionals que han escrit, al llarg dels 27 capítols, el
tipus de tractament farmacològic i psicològic
idoni per a cada tipus de trastorn.
Moltes sòcies i molts
socis de l'Scritc han
participat en els capítols dedicats a diverses
psicopatologies, essent
particularment elevada
la nostre participació en
el capítol que porta per
nom ‘Terapèutiques psicològiques’, coordinat
pels nostres companys
Josep Maria Farré i
Josep Maria Peri.

Coberta de l’RTM-IV >>
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La Junta
informa...

Enguany arribem al Paulov XI, fins al dia d'avui
ha estat atorgat a: Dr. Lluis Garcia-Sevilla, Dr.
Ramon Bayés, Dr. Josep Toro, Dr. Josep Ma
Farré, Dra. Carmina Saldaña, Dra. Rosa Ma.
Raich, Dr. Rafael Torrubia, Dr. Isaac Marks, Dr.
Jordi Pérez i Dra. Aurora Jorquera.
En aquest butlletí teniu l'imprès amb el que ens
podeu fer arribar la vostra proposta de candidatura pel Pavlov d’enguany. La data límit
d'acceptació de les propostes a la nostra
secretaria és el 30 de març.
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El domini del nostre web ara és .cat

El 2013 estrenem web, domini .cat i
acreditació d’afiliació a l’EABCT

L’

any 2013 porta canvis
molt importants per
l'Scritc, per fi tenim
l’acreditació com a
societat membre de
l’European Association Behavior Therapy
(EABCT). Aquest és
un reconeixement de
la nostra societat a
nivell europeu, per la consecució del qual
fa temps que estàvem treballant i, per tant,
volem donar les gràcies als membres de
la junta anterior i al nostre representant
internacional M.A. Fullana.
Un altre canvi important és la millora
i actualització de la web. Gràcies a
l’entrega infatigable del nostre company
Jordi Llabrés podem gaudir d’una nova
web i d'un domini “.cat”, canvis que, des
d’aquesta editorial, li volem agrair.
La formació està en període d'expansió.
Hem ampliat la formació teòrica de dos
a quatre cursos l'any i, malgrat el difícil
moment que estem vivint, estan tenint
força èxit donat el nombre d’inscrits que hi
ha. Per altra banda, continuem treballant
per assolir una formació amb un esperit

diferent, més àmplia i global, que segueixi
els criteris establerts per l’EABCT i que
serveixi per a l’acreditació dels futurs
Terapeutes Cognitivoconductuals.

Ja tenim en marxa el programa del
Workshop i de la Jornada Anual. Podeu
reservar els dies, que enguany seran el
9 i el 10 de maig, i es faran a l’Hospital
Universitari Mútua de Terrassa. El Workshop l’impartirà la Dra. Carmen Luciano,
una de les pioneres a l’Estat Espanyol de
la teràpia de l’Acceptació i el Compromís.
Estem segurs que despertarà l'interès,
tant dels professionals sèniors, com de
les noves generacions.

En el marc de la Jornada Anual es concedirà el premi Pavlov.
Recordeu que a l’assemblea de socis
també es farà la renovació parcial de la
junta.
Fins la propera,

Mª José Martín
Presidenta de l’SCRITC

Qui és qui?

SCRITC. Formació continuada
Cursos, congressos i tallers
XXVIII Jornada de Teràpia
del Comportament i
Medicina Conductual en
la Pràctica Clínica
El dia 21 de març es celebrarà la XXVIII Jornada de Teràpia del Comportament i Medicina
Conductual en la Pràctica Clínica. Aquesta
jornada, organitzada pel Dr. Farré i el Dr.
Álvarez, és una cita obligada per informar-nos
sobre l'estat de la TCC al nostre país. Com ja
és habitual, hi haurà un premi a la millor comunicació i es concedirà el Diploma d’Honor.

mateix objectiu”. En definitiva, es tracta de
promoure l’estudi i el tractament del dolor infantil
per a contribuir a millorar la qualitat de vida de tots
els implicats, dels nens sí, però també de les
seves famílies.
ALGOS, amb el suport de Grünenthal, convoca el
II Premi a la millor iniciativa contra el dolor infantil;
es farà entrega en el decurs de les Jornades.
El període per a presentar propostes de taules i
comunicacions lliures (pòsters) es tanca el 28 de
febrer de 2013.
Tota la informació sobre conferenciants, bases del
premi, i procediments per a presentar treballs es
pot consultar a la Web: www.dolorinfantil2013.com

Congressos
IV Jornades Internacio- Internacionals 2013
Al 2013 els professionals de Dolor Infantil
nals de la TCC tenim
Els propers 30 i 31 de maig i l’1 de juny de 2013
tindran lloc les IV Jornades Internacionals de Dolor
Infantil. Com en anterior ocasions, les Jornades
estan organitzades per la Unitat per a l’Estudi i
Tractament del Dolor - ALGOS de la Universitat
Rovira i Virgili.
L’objectiu d’aquestes IV Jornades és acostar la
realitat dels problemes en l’avaluació i el
tractament del dolor en els nens i els adolescents,
presentar els avenços registrats en els últims anys
i mostrar els recursos disponibles per a fer front a
aquests problemes.
En l’estudi i el tractament del dolor pediàtric
convergeixen diferents professionals i disciplines.
Des de la primera edició, aquestes Jornades s’han
caracteritzat per promoure la col·laboració professional i afavorir la interdisciplinarietat. En bona
mesura aquest plantejament reflexa una idea que
està a la base de l’organització d’aquestes
Jornades, això és, que entre tots podem fer més i
millors coses que aïlladament. I, d’aquí, el lema
d’aquesta nova edició: “Diverses perspectives, un

Evidència científica
de la TCC.
Rehabilitació de les funcions
executives a l’esquizofrènia:
Una revisió sistemàtica
Existeixen evidències que indiquen que
una pobre funcionalitat en l’esquizofrènia
està associada amb dèficits en les funcions
executives (EF). Com a resultat dels programes
d’entrenament i/o la rehabilitació cognitiva (CR),
s’han pogut desenvolupar algunes teories, i
alguns mètodes i aproximacions que han recolzat
aquests programes. El present article presenta
una revisió sistemàtica d’estudis controlats i aleatoritzats (RCT), incloent les intervencions que es
centren en la rehabilitació de les EF, i emfatitzant
en els aspectes metodològics i en aquells estudis
que presentin evidència de milloria en les EF
d’aquests pacients.

dues cites de primer
nivell. Del 22 al 25 de
juliol es celebrarà a
Lima (Perú) el 7è
Congrés Mundial de
TCC i del 25 al 28 de
setembre tindrà lloc a
Marràqueix (Marroc) el
Congrés europeu de
l’EABCT. Al nostre
web (www.scritc.cat)
hem penjat informació i enllaços als comitès
organitzadors, per a tots aquells que hi estigueu
interessats.

58è Congrés de l’AEPNYA
Els propers 16, 17 i 18 de maig de 2013 tindrà
lloc, a la ciutat de Granada, el “58 Congreso de la
Asociación Española de Psiquiatría del Niño y
del Adolescente (AEPNYA)”, que en aquesta
ocasió tindrà per lema: “Cervell, criança i desenPer aquest propòsit, els autors realitzen una cerca
en les bases electròniques habituals (Medline,
Web of Science, PsycINFO i Embase), utilitzant
les paraules clau: esquizofrènia, EF, i rehabilitació
cognitiva. Els autors valoren la qualitat de cada
article fent servir una escala anomenada JADAD,
amb un rang de 0 a 5 punts [per a més informació
veure: Jadad, Moore, Carroll, Jenkinson,
Reynolds, Gavaghan et al. (1996). Assessing the
quality of reports of randomized clinical trials: is
blinding necessary?. Controlled Clinical Trials, 17
1–12]. Una puntuació elevada en aquesta escala,
indica una millor idoneïtat metodològica de l’estudi
en qüestió.

En la primera cerca realitzada pels autors
apareixen un total de 184 articles; després
d’aplicar els criteris de selecció, només 30 RCT
es mantenen en la revisió. Tenint present l’escala
JADAD, el 40% van puntuar 3 punts, el 33% 2
punts i la resta només 1 punt. L’estudi evidencia
una considerable variabilitat en quant a diferents
variables d’estudi. Així, per exemple, les mostres
són variades, havent-hi només alguns estudis
amb pacients ambulatoris. També cal destacar la
diversitat en quant a les proves d’avaluació, sobretot pel que fa a les proves neuropsicològiques. Tot
i així, en les taules corresponents, es descriuen

David Sánchez
volupament emocional en nens i adolescents”.
La data límit per remetre pòsters i comunicacions
orals finalitza el 16 de febrer de 2013.
Més informació: www.granada2013aepnya.es/

Marràqueix és Europa!
Al setembre del 2013 es celebrarà a Marràqueix
el quaranta-tresè congrés de l’Associació
Europea de Teràpies Cognitivoconductuals
(EABCT). Tot i aquest trasllat temporal al nord
d’Àfrica, el congrés tindrà les mateixes característiques que els congressos europeus que s’han
vingut fent durant tots aquests anys i que sovint
han comptat amb
una important participació de membres
de l’SCRITC.

El congrés té un
“sabor” especial pels
qui varen participar o
col·laborar en el
mundial de Barcelona fa uns anys, ja que els
seus líders (Rod Holland en la part organitzativa i
Philip Tata en la científica) són els mateixos que
varen contribuir a que Barcelona 2007 fos un
dels millors congressos de teràpia cognitivoconductual de la historia.
Marràqueix 2013 es farà els dies 26, 27 i 28 de
setembre. Durant el dia 25 es realitzaran
diferents workshps pre-congrés de mig dia. Tot i
que el programa encara no està disponible,
sabem que hi ha un bon grapat d’estrelles de la
“CBT” de tot el món que ja han confirmat la seva
presència: Paul Salkovskis, Robert Leahy, Judith
Beck, Richard Bentall, Tom Borkowec, Arnoud
Arntz, Jurgen Margraf... no us perdeu
l’oportunitat de viure “en directe” un dels millors
esdeveniments científics de l’any.
Podeu enviar ja les vostres de comunicacions (la
data límit serà entre el 3 de març i el 21 d’abril,
depenent del format). Trobareu tota la informació
a http://www.eabct2013.org
amb detall les diferents intervencions, la durada
mitjana de les quals va ser d’aproximadament
80h, distribuïdes en unes 3,42h /setmana.

L’article conclou que la CR podria ser una opció
terapèutica prometedora per als dèficits cognitius
en l’esquizofrènia. En general, la CR podria millorar els aspectes cognitius i també l’ajustament
social, ja sigui utilitzant programes informatitzats
o bé de paper i llapis. A més, l’estudi conclou que
la CR combinada amb TCC és particularment
efectiva per aquests pacients, i podria esdevenir
un tractament standard [per a més informació
sobre aquesta aproximació, veure per exemple:
Penades, Catalan, Salamero, Boget, Puig,
Guarch et al. (2006). Cognitive Remediation Therapy for outpatients with chronic schizophrenia: a
controlled and randomized study. Schizophrenia
Research, 87, 323–331].
Kluwe-Schiavon, B.; Sanvicente-Vieira, B.; Kristensen,
C. H.; Grassi-Oliveira, R. (2013). Executive functions
rehabilitation for schizophrenia: A critical systematic
research. Journal of psychiatric research, 47, 1,
91-104. Doi: 10.1016/j.jpsychires.2012.10.

El Dr. David Sánchez Carracedo va néixer el
5 d’abril de 1964 a Barcelona. En l’actualitat és professor Titular del Dept. de Psicologia Clínica i de la
Salut de l’UAB i Director del “Grup de Recerca en
Problemes Relacionats amb l’Alimentació i el Pes”,
el primer grup a escala nacional i un dels pocs a
escala internacional que fa recerca en aquests
problemes des d’una perspectiva integrada. També
és psicòleg especialista en psicologia clínica i, tot i
que la seva recerca sempre ha tingut una vessant
molt aplicada, es reconeix més com universitari i
acadèmic.
Llicenciat en psicologia a la UB el 1987, allà va
descobrir la Teràpia de Conducta i l’enfocament
científic en la Psicologia Clínica i de la Salut amb
les classes de la Dra. Carmina Saldaña, entrant
a formar part de la Unitat de Teràpia de Conducta
que ella dirigeix i fent la tesi d’obesitat, sota la seva
direcció. Durant un temps va treballar al mon de
la publicitat, però el 1991 va començar la seva
carrera acadèmica com a professor a l’UAB.

La Dra. Gemma López
Guimerà el va fer retornar a la
recerca en obesitat
Entre els autors que més l’han influenciat professionalment destaca a Skinner, Bandura i Eysenck
(aquest últim especialment per la seva defensa de
l’estudi de l’eficàcia dels tractaments psicològics).
Més vinculat a la seva recerca, cita a Kelly D.
Brownell, director del Rudd Center for Food Policy
& Obesity de la Universitat de Yale, que va ser el
primer en parlar de l’existència d’un ambient tòxic
per a l’obesitat (ambient obesogènic); o a Dianne
Neumark-Sztainer, de la School of Public Health de
la Universitat de Minnesota, pionera en proposar
la idea de l’espectre de “Problemes Relacionats
amb l’Alimentació i el Pes” (PRAP) i la necessitat
d’estudiar-los i abordar-los de forma integrada, especialment des de un punt de vista preventiu, idea
de la que és plenament partidari. Els PRAP són
un continu de problemes que inclouen l’anorèxia
nerviosa, bulímia nerviosa, conductes anorèxiques
i bulímiques, d’altres conductes no saludables
de control del pes, insatisfacció corporal, trastorn
per afartament, sobrepès i obesitat, problemes
tots ells amb elevada comorbiditat i amb factors
de risc comuns. Des d’una consideració pràctica,
la idea dels PRAP comporta la necessitat
d’evitar intervencions preventives amb missatges
contradictoris en funció del problema, així com
desenvolupar programes més eficients. En aquest
punt no pot obviar la influència de la seva col·lega,
la Dra. Gemma López Guimerà: “Les seves idees
van ser determinants per a què recuperés la
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recerca en obesitat i em decidís a crear el grup de
recerca. És una autèntica llàstima que gent jove
tant brillant estigui trobant tantes dificultats en el
mon universitari actual”.
De la seva trajectòria professional, ens explica
que va començar a fer recerca en obesitat amb la
Dra. Carmina Saldaña a finals dels anys 80, quan
aquest tema ocupava un lloc secundari a la recerca
en Psicologia Clínica i de la Salut espanyola.
Desprès va treballar en prevenció dels TCA, sent
coautor d’un dels pocs programes de prevenció
d’alteracions alimentàries creats al nostre país,
basat en la innovadora aproximació d’alfabetització
en mitjans de comunicació, manualitzat, i que ha
obtingut resultats positius en estudis controlats. A
part de la recerca empírica, sempre li ha semblat
molt rellevant la feina de fer síntesi d’evidències, revisions que intenten donar una mica de llum davant
la sobreabundància de publicacions, recerques i
dades, amb diferents nivells de qualitat i d’interès.
“Em sento especialment satisfet d’haver publicat
dues revisions d’aquest tipus; una sobre els efectes
de la influència dels mitjans de comunicació
sobre les actituds i els comportaments alimentaris
alterats, així com dels processos implicats, amb
una proposta de model per guiar la recerca en
aquest camp; i l’altra, sobre l’estudi de les barreres,
desenvolupaments i oportunitats per dur a terme
una prevenció integrada de l’obesitat i els TCA”,
publicada conjuntament amb la Dra. Dianne
Neumark-Sztainer i la Dra. Gemma López Guimerà
a l’àmbit de la salut pública, no de les revistes
pròpies de l’àmbit psicològic. Finalment, ens destaca el llibre escrit conjuntament amb la Dra. López
Guimerà, Prevención de las alteraciones alimentarias: Fundamentos teóricos y recursos prácticos,
on, per primera vegada en llengua espanyola, es
recopila i sintetitza la informació disponible respecte
als fonaments teòrics que sustenten les bases
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dels programes de prevenció de les alteracions
alimentàries, proporcionant un conjunt de recursos
pràctics orientats al desenvolupament i posada
en pràctica d’activitats i estratègies adreçades a la
prevenció dels PRAP.
Entre els projectes professionals en que el Dr.
Sánchez Carracedo està embarcat, ens explica
que està ultimant els resultats del projecte MABIC
que dirigeix, acrònim de les sigles de Mitjans
de Comunicació, Alimentació alterada, Burles
relacionades amb el pes i Insatisfacció Corporal,
i que són quatre dels factors comuns dels PRAP
amb més suport empíric. “Amb el MABIC estem
avaluant l’eficàcia del nostre programa de
prevenció dels PRAP, administrat, no per experts,
sinó per agents comunitaris que tenen contacte
habitual amb la població diana. Ara ens acaben
de concedir un nou projecte, el MABIC-II, on
farem un estudi prospectiu amb adolescents de
factors de risc dels PRAP, i estudis transculturals
amb els nostres col·legues internacionals”.
Quan se li pregunta per la TCC, el Dr. Sánchez
Carracedo recorda que la TCC va ser una resposta
a una sèrie de reptes científics i professionals a
començaments dels anys 50. En aquells moments
es reivindicava una aproximació científica al
tractament psicològic i la psicologia científica era
conductista; amb els anys, però, la teràpia de
conducta ha anant incorporant nous desenvolupaments de la psicologia, transformant-se en la TCC.
I prossegueix: “Hauríem de continuar defensant
un enfocament científic del tractament psicològic,
incloent-hi nous conceptes i coneixements que no
provenen estrictament de la psicologia conductual,
que ens haurien d’ajudar a entendre i abordar
millor els problemes que estudiem. Sóc més aviat
partidari de la proposta de David H. Barlow, que
parla de “tractaments psicològics”, reservant aquest
terme només per a aquells tractaments que estan
adaptats de forma específica als processos psicopatològics (i d’altre tipus) subjacents als problemes
abordats, fent ús de tècniques que procedeixen
del laboratori de la ciència psicològica, basats en
l’evidència, i no només en la teoria. No obstant,
està clar que, en l’actualitat, els tractaments TCC
són els que més s’adhereixen a aquests principis”.
Finalment, ens explica que el seu temps lliure, el
dedica a sortir amb els amics, a gaudir de la seva
dona i les seves dues filles, i a escoltar tot tipus de
bona música com la de The Beatles, Tom Waits,
Led Zeppelin, Mozart, Prince, Miles Davis, Paco
de Lucía, Marvin Gaye, i un llarg etcètera. De fet,
durant molts anys va ser membre de diferents
grups amateurs de música pop i rock.

