(ve de la pàgina 3. Qui és qui?) l’emoció
d’una forma diferent, i també és interessant
veure com, paral·lelament, es revitalitzen
procediments més purament conductuals
com l’activació conductual amb tant bons
resultats.
Però si us penseu que tot en la vida del
Joaquim és feina, esteu equivocats. Malgrat el Joaquim està embarcat en molts
projectes professionals, no tot a la seva
vida és feina. De fet, tot just ha estat pare,
i aprofita el màxim de temps per a estar
amb el seu fill, què té 9 mesos, i la seva
parella. En quant a aficions, ens diu que
és força peculiar, i en donem fe. És un
trekkie convençut, té totes les temporades
de totes les series emeses fins el moment
i, tot i que no s’ha disfressat mai de senyor
Spock (temps al temps), ens reconeix que
té un parell de Enterprises a escala.
En la mateixa línia, és un apassionat dels
videojocs des de que li van regalar el mític
Spectrum 48k. De fet, a casa té tres consoles i s’ho passa d’allò més bé jugant a
l’Halo. D’altre banda també li agrada
l’esport i habitualment va a córrer o fa
excursions amb bicicleta de muntanya i,
quan el temps millora, li agrada la mar, ja
sigui per sortir a navegar, fer submarinisme
o simplement per anar a la platja.

Cafè
Dues o tres persones, cafè i un tema
de conversa en comú. Qui no ha gaudit en alguna ocasió d’aquest escenari? Aquesta és la filosofia d’aquesta
secció, exposar informació, debatre,
rebatre... És el vostre racó del vostre
bar preferit, deixeu que l’ambient us
porti i flueixi la conversa.
Tots els vostres comentaris i suggeriments són benvinguts. Aquest és el
vostre espai, on podeu deixar testimoni de la vostra opinió i compartirla amb els vostres col·legues.

La Junta
informa...

La trobada serà el 10 de juny a
l’Auditori de la Corporació
Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Feu-nos arribar les suggerències a
l’adreça: info@scritc.org

Esperem que els continguts proposats
siguin del vostres interès i confiem en que
aneu reservant lloc a les vostres agendes
per tal de celebrar una trobada ben multitudinària els propers dies 9 i 10 de juny
a Sabadell.

Els llibres i
els autors

Des de la comissió organitzadora ens
informen de que la Jornada de la SCRiTC
d’aquest any està programada pel divendres 10 de juny i se celebrarà a l’Auditori
de la Corporació Sanitària i Universitària
Parc Taulí de Sabadell. Com és habitual,
el dia anterior, dijous 9 de juny, en el
mateix auditori, s’impartirà un taller sobre
un tema de força actualitat: la Teràpia
Interpersonal aplicada als Trastorns Depressius.

El sentit de la vida, el pas del
temps, la vellesa, la felicitat, el
dolor i el sofriment, tal i com ho
entén Bayés
Els continguts de la Jornada es van tancant a bon ritme. Ja podem avançar que
enguany es tractaran temes com les noves
perspectives en conducta alimentària, la
TCC en els trastorns d’ansietat en la infància, victimologia forense, tractaments
psicològics amb evidència empírica en el
trastorn depressiu i les habilitats terapèutiques implicades en l’eficàcia del tractament psicològic. Puntualment us anirem
informant dels ponents i del programa
complet de la Jornada.
Igualment, des d’aquí també us volem
recordar que aquest any tindrà lloc una
nova convocatòria del premi Pavlov, què
es lliurarà durant la Jornada anual. Podeu

De la mateixa manera si llegiu qualsevol notícia, llibre o artícle referent
a la nostra professió (o no) que us
hagi interessat, aquest és també
l’indret apropiat per a fer partíceps la
resta dels socis de la vostra troballa.
Així doncs, endevant, feu servir
aquesta eina. Segur que mentre llegieu aquestes lletres ja us ha vingut
al cap alguna informació que heu
revelat a algú en petit comité mentre
prenieu un cafè...

També us recordem que tindrà lloc el
premi de cartells, per tant ja podeu anar
preparant els vostres treballs. S’admetran
els abstracts fins el dia 16 de maig.

Vista aèria de la Corporació Sanitària i
Universitària Parc Taulí >>

proposar candidats i fer-nos arribar les
vostres propostes fins el dia 1 de maig.

Aquest llibre és la història d’un viatge. El
viatge d’un psicòleg que cerca la serenitat
a través de la teoria i la pràctica de la
psicologia de la salut. Als 80 anys, Ramon
Bayés, amb experiència en els camps de
l’oncologia, la SIDA, la gerontologia i les
cures pal·liatives, escriu aquest llibre sobre
el sentit de la vida, el pas del temps, la
vellesa, la felicitat, el dolor i el sofriment.
Ple de pinzellades autobiogràfiques i
metodològiques, el dedica als seus antics
alumnes i a tots aquells companys (metges, psicòlegs, infermeres, treballadors
socials, etc.) què volen gaudir amb l’estudi
i la pràctica de la seva professió docent
i/o sanitària a la universitat, l’hospital, la
consulta, el domicili o a qualsevol
lloc on s’hi trobi
una persona que
vulgui aprendre o
pateixi. El llibre,
publicat a Barcelona el 2010 per
Plataforma Editorial, compta amb
un pròleg conjunt
de dos conegudes
psicòlogues: Pilar
Arranz i Pilar Barreto.
Imatge del llibre d’en Ramon Bayés >>

“El pensador” de Rodin

B

envolgudes sòcies i benvolguts socis,
El ritme de la nostra societat es manté constant, i això
ens dóna tranquil·litat. Però, no treu que la puguem
dinamitzar encara més buscant noves iniciatives que ens
permetin compartir il·lusions i motivació.

Les nostres activitats són per a tots prou conegudes: la jornada anual que es
celebra cap el maig o juny, un parell de cursos de formació a l’any, la nostra revista
“infoscritc” de publicació trimestral i la revisió anual de diversos temes del nostre
interès amb el “CD-Scritc”. A més a més, no podem oblidar que també disposem
d’una pàgina web on podeu consultar tota aquesta informació i d’altra rellevant.
Bé, tot això ja està consolidat i potser ara és el moment de buscar noves idees,
noves alternatives. Per això faig aquesta crida a la participació.

Societat Catalana de
Recerca i Teràpia del
Comportament

Edita: Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament
(SCRITC). Apartat de correus núm. 11. 08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. 618 62 23 23. E-mail: info@scritc.org

Som moltes sòcies i molts socis i estic segura que molts de vosaltres heu pensat
en algun moment que es podria fer "això o allò altra". Des de la junta sempre
hem estat oberts a rebre noves propostes, però ara ho volem dir de manera
explícita. Potser vols participar donant un curs, o has llegit un article interessant
que vols compartir, o vols ajudar en una tasca en concret, o vols muntar un acte
a nivell professional. En definitiva, si tens una idea què pot beneficiar a l'Scritc.../...

.../... i estàs disposada o disposat a tirarho endavant, et demanem que
t'engresquis i ens ho facis saber.

Si mai no has pensat res que poguessis
aportar, potser ara és un bon moment per
dedicar-hi una estona, pensar si vols participar aportant quelcom en una activitat
que ja existeix, o fins i tot anar més enllà
i imaginar el que t'agradaria que es pogués
fer des de l'Scritc.
Esperem les vostres propostes.

Joaquim Soler

Curs d’intervenció en
Trastorn per Dèficit
d’Atenció en adults
Tal com varem comentar en l’anterior
InfoScritc, els dies 4 i 5 de març es va
portar a terme el curs Intervenció en Trastorn per Dèficit d’Atenció en Adults a càrrec
de Mª Jesús Creus, Psicòloga Clínica,
especialista en aquest trastorn. La seu
del Institut Superior d’Estudis Psicològics
(ISEP) va acollir aquest taller de 8 hores
de durada.

Fins aviat.

a Reykjavik, Islàndia, del 31 d’agost fins
el 3 de setembre 2011.
La societat islandesa de TCC està acabant
d’organitzar un programa científic força
interessant que té com a temàtica principal
la prevenció, tant des d’una vesant bàsica
com des d’un nivell més avançat. Així
mateix, i donat el país on se celebra aquest
esdeveniment, ofereix un programa social
molt atraient, on els participants tindran
l’oportunitat de visitar espectaculars llocs
d’interès com ara geysers, volcans i glacials.
Per a més informació, podeu visitar el
web: http://www.congress.is/eabct/

VI Congrés de la
Societat Catalano
Balear de Psicologia
Secretaria de la SCRITC

Mª Jesús Creus en un moment del curs >>

El curs va tenir bona rebuda, tant per part
dels socis com dels no socis, i l’assistència
va ser molt nombrosa, quedant cobertes
totes les places. El taller, força pràctic, va
comptar amb la participació d’un pacient
que va afegir insight en el trastorn.

41è Congrés anual
EABCT
www.scritc.org

Enguany, el 41è Congrés Europeu de
Teràpies Cognitivoconductuals, s’organitza

Els dies 6 i 7 de maig es realitzarà el VI
Congrés de la Societat Catalano Balear
de Psicologia a la ciutat de Palma de
Mallorca amb el títol "Actualització en
Salut Mental des de la Infància a
l'Envelliment".
Trobarem taules sobre psicologia clínica
en l'àmbit de l'educació infantil i juvenil,
trastorns de la personalitat, psicologia de
l'envelliment i malalties cròniques.

El Joaquim Soler va néixer a Terrassa el
9 de març del 1971, ciutat que l’ha vist
créixer i on encara hi viu. En l’actualitat
és Psicòleg Clínic Adjunt a l’Hospital de
Dia de Trastorn Límit de Personalitat (TLP)
i a l’Hospital de Dia de Trastorns de la
Conducta Alimentària (TCA) de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau.
Va estudiar a la Universitat Autònoma de
Barcelona i va realitzar el pràcticum clínic
de la llicenciatura a la unitat de toxicomanies de l’hospital de Sant Pau, institució
on s’hi va trobar tant a gust, que allà es
va quedar. Després d’un parell d’anys de
formació amb l’equip de psicòlegs de
toxicomanies, què treballaven i treballen
dins l’enfocament cognitivoconductual i,
aprofitant la convocatòria d’una beca per
a treballar amb l’equip de trastorns afectius
de l’Enric Álvarez i el Victor Pérez, va
anar a parar al dispensari de psiquiatria
del mateix hospital. El Joaquim recorda
que tot just en aquella època s’estaven
realitzant els estudis sobre la utilitat del
Pindolol en la reducció del període de
latència de la resposta terapèutica dels
fàrmacs antidepressius, i dins d’aquest
marc, es va dedicar a estudiar la utilitat
del Pindolol com a potenciador de la resposta antidepressiva en els quadres afectius resistents.

Com ja sabeu l'SCRITC n’és entitat col·laboradora, de manera que tots els socis
que vulguin assistir-hi podran beneficiarse d’un preu especial.

El reconeixement de la TCC com a tractament efectiu per a una sèrie de trastorns mentals ha generat dubtes quant als seus
efectes en combinació amb el tractament farmacològic. Malgrat que, intuïtivament, semblaria correcte i hi han algunes evidències
a favor del tractament combinat en alguns grups de pacients, existeixen dades que no donen suport a la idea de que el tractament
combinat sigui superior a la del tractament psicològic en alguns trastorns mentals.
Els autors d’aquest article, en forma de revisió, resumeixen alguns estudis sobre eficàcia de tractament per als trastorns d’ansietat.
Concretament per al Trastorn de Pànic, la Fòbia Social, i el Trastorn Obsessivocompulsiu en el cas dels adults, i l’Ansietat de
Separació en la infància. També es fa una revisió sistemàtica de la literatura sobre els estudis de tractament amb D-Cycloserina
(DCS) i TCC.
Malgrat les conclusions són dispars, segons els autors hi ha troballes què es repliquen en diversos estudis. En aquesta línea,
una revisió sistemàtica d’estudis de tractament conclou que la prescripció simultània de certs fàrmacs, com les benzodiacepines,
poden interferir negativament amb els efectes desitjables de l’exposició. Altres estudis determinen que hi ha evidències suficients
de que la combinació de TCC amb fàrmacs millora l’adherència al tractament farmacològic. En poblacions concretes, com nens
i adolescents amb trastorns d’ansietat, el tractament combinat sembla ser beneficiós. Estudis recents han suggerit la possibilitat
d’establir predictors de resposta al tractament psicològic, al farmacològic i al combinat.
Finalment, la revisió sobre els estudis de la DCS combinada amb TCC aplicada als trastorns d’ansietat conclou, que la DCS
augmenta l’eficàcia de l’exposició i la dessensibilització sistemàtica en la majoria de trastorns d’ansietat. Concretament la DCS
sembla ser efectiva a dosis baixes (50 mg) i és més efectiva quan s’administra 1 ó 2 hores abans de l’exposició.

El seu interès, per molts conegut, per la
Teràpia Dialèctica Conductual (TDC) li va
venir de “rebot” fa ja més de 10 anys,
durant la redacció d’un projecte de tractament farmacològic del TLP. Ens explica
que els membres del seu equip es van
adonar que les taxes d’adherència
farmacològica per als TLP eren molt
baixes, amb treballs què presentaven
resultats de fins a un 80% d’abandonaments de la intervenció. Mentre que,
d’altra banda, els estudis amb intervencions psicoterapèutiques presentaven
nivells d’adherència força més alts. Semblava doncs convenient afegir una psicoteràpia com a coadjuvant del tractament
farmacològic. L’elecció de quina teràpia
aplicar, ens diu, era força clara doncs fa
10 anys només n’hi havia una amb evidencia empírica: la TDC. Aquest disseny
d’intervenció combinada va agradar tant
al laboratori què els hi va proporcionar el
finançament per a portar-ho a terme.
Aquest fet va permetre que el Joaquim

s’anés a “fer les amèriques” a formar-se
en TDC entre els anys 2000 i 2001.
Des de llavors el Joaquim ha desenvolupat
la majoria de les seves tasques dins
d’aquest context. A mode d’exemple, cal
destacar que és Terapeuta en TDC acreditat per la Behavioral Technology Transfer
Group i membre del grup d’investigadors
en TDC des del 2007, participant en les
reunions anuals DBT Strategic Planning
Meeting, organitzades per la Universitat
de Washington.
Quant li preguntem sobre aquells personatges que més destacaria per la influència
en la seva carrera professional, ens fa
referència a un històric, en William James,
i a dos més contemporanis: en John Teasdale i la Marsha Linehan. En referència
al primer autor, ens destaca que en la
seva trajectòria professional ha fet aportacions rellevats en l’àmbit de la depressió
des de finals dels 70 fins a l’actualitat, ha
participat en teories tan influents com la
de la indefensió apressa, va proposar i
donar suport empíric a teories i idees
innovadores sobre la relació recíproca
entre variables cognitives i afectives que
milloraven el model cognitiu i, just abans
de jubilar-se, va tenir un paper primordial
en el desenvolupament del MBCT. L’altre
autora que l’ha sorprès i influït ha estat la
M. Linehan, amb la qual es va formar en
TDC i ha tingut la sort de conèixer personalment. De la Dra. Linehan ens diu que
ha sabut orquestrar gran part de la complexitat de la teràpia de conducta amb
altres procediments i tècniques què, fins
el moment, n’eren aliens. El seu model
de TDC pel tractament del TLP ja utilitzava
al 1991 procediments, ara tan innovadors,
com les tècniques d’acceptació i
d’entrenament en mindfulness. Recorda
amb nostàlgia que li va sorprendre, durant
la seva formació en TDC, que una autora

tan conductual com per a fer-li llegir un
llibre de modificació de conducta animal,
introduís conceptes com el pensament
dialèctic, la validació o els principis zen
en la TCC.

En l’actualitat, el Joaquim intenta compatibilitzar la tasca assistencial amb la recerca. Ara està en mig d’un estudi on avaluen
l’eficàcia d’un tractament grupal d’activació
conductual i mindfulness versus psicoeducació en la prevenció de recaigudes en
pacients depressius recurrents amb i sense simptomatologia residual. D’altra banda,
està treballant en línies diverses: estudiant
variables genètiques en el TLP i, pel que
fa a la psicoteràpia, està fent un estudi on
compara diferents mòduls de les habilitats
de la TDC entre sí. Concretament, li interessa estudiar a quin tipus de canvi és
atribuïble cada intervenció. També està
treballant en la validació de diferents instruments: la CUDOS per a la depressió,
la BSL per a TLP, algunes escales de
mindfulness com la MAAS, la PHLMS o
el FFMQ, i una bateria de vídeos què
permeti fer estudis d’inducció emocional
en TLP.
Quan parlem sobre l’estat de la TCC, el
Joaquim ens diu que és un moment “clau”,
tant si un creu en la “Tercera generació”
de psicoteràpies com si no. Refereix que
no hi ha dubte de que genera un debat,
per a ell interessant i enriquidor, què denota que el model és ben viu. El Joaquim
conclou que teràpies com la DBT, el ACT
o el MBCT aporten una forma de veure i
tractar la cognició (segueix a la pàgina 4)

