La Clara López passa el testimoni
a la Maria Luque
La Clara López, que ha estat una
magnífica coordinadora de l'infoscritc
durant els últims anys, que ha revisat
lletres i punts, mirant els textos amb lupa,
li passa el relleu a la Maria Luque que
ben segur ho farà amb la mateixa
meticulositat i eficàcia que la Clara.
Gràcies Clara per la teva dedicació, pel
teu temps.

El termini per la via transitòria
finalitza el dia 31 de desembre
Us volem recordar que el dia 31 de
desembre d’enguany finalitzarà el termini
de presentació de les sol·licituds per a
l’acreditació de Terapeutes Supervisors/es
cognitivoconductuals per via transitòria.
Trobareu tota la informació a la nostra
web: www.scritc.org

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.

La Junta
informa...

La Junta vol aprofitar la nostra
societat com a plataforma per
a fer divulgació de la TCC als
mitjans
Les contribucions de l’SCRITC als
diferents mitjans de comunicació
tradicionalment ha estat escassa, tot i ser
una societat àmpliament reconeguda en
àmbits acadèmics, científics i aplicats.

Des de la nova Junta de Govern de
l’SCRITC, volem fer extensiva la nostra
societat als mitjans de comunicació,
contribuint a difondre un coneixement
científic de la qüestió psicològica. És per
aquest motiu, que l’SCRITC iniciarà una
campanya de contacte amb diferents mitjans
per donar-nos a conèixer i oferir-nos a
participar-hi. Per tant, des de la Junta de
l’SCRITC ens agradaria comptar amb les
vostres contribucions en aquelles qüestions
que esperem se’ns vagin plantejant.

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.
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, endavant, 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...

Si teniu adreça de correu
electrònic i encara no l’heu
facilitat a l’SCRiTC, ara és el
moment

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

Des de la Junta de l’ SCRITC ens estem
plantejant optimitzar les formes de comunicació entre tots nosaltres, creant nous

canals de contacte més immediats i efectius. La secretaria de l’ SCRITC ja disposa
de molts dels vostres correus electrònics,
però hem observat que encara hi ha socis
dels qui no tenim aquesta informació. Per
aquest motiu, estem procedint a
l’actualització de tots els correus
electrònics dels socis i sòcies i des d’aquí
us demanem que envieu -juntament amb
el vostre nom i l’adreça postal- la vostra
adreça de mail a info@scritc.org, per
tal de gestionar
millor a partir
d’ara la comunicació
entre tots els
membres de
la nostra Societat. Moltes
gràcies!

Els llibres i
els autors
Fragment de l’obra A.D.1914 d’Emmanuel Radnitzky (Man Ray)

El llibre ajuda a començar de
nou després del trencament i a
fer-ho sense ressentiments per
tal que els fills pateixin el mínim
L’experiència de la Maria Helena Feliu en
el tractament dels conflictes de parella,
queda reflectida en aquest llibre. Ens
mostra amb rigor i claredat la millor manera d’afrontar les separacions, per tal de
que siguin el menys traumàtiques possible
per a la parella i també per als fills.
Acabar bien ajuda a començar de nou
després del trencament de la parella.
Ajuda a fer-ho sense ressentiments, sense
litigis continus, aquesta és l’única manera
que permetrà que els fills pateixin el mínim
per la separació dels seus
progenitors i sàpiguen que poden
c o n t i n u a r
comptant amb ells.
Per altra banda,
aquest llibre també
ajuda els components de la parella
a superar la separació sense
sentiments de
culpa o de rebuig,
sense por al futur.
Coberta del llibre “Acabar
bien”, de la Maria Helena Feliu >>

L’

Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat un
informe sobre l'impacte de la crisi econòmica sobre la
salut mental de la població europea - impact of economic
crises on mental health - on es demostra com la crisi té
greus repercussions en la salut mental de la ciutadania.
Es dóna una relació bidireccional, de tal manera que no
només la crisi té una incidència negativa en la salut mental, sinó que els problemes
de salut mental també tenen una greu repercussió en el desenvolupament dels
països. Proposen, per tant, augmentar l'assistència en Salut Mental.
Potser aquest informe faci reflexionar al conseller de Sanitat de la Generalitat
de Catalunya sobre les retallades proposades i aplicades al nostre sistema
sanitari. Esperem que els nostres polítics utilitzin estudis contrastats per prendre
les decisions per afavorir el benestar de la població.
Un altre dret fonamental, com és l'educació, també es veu afectat per les
retallades.

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

El nostre col·lectiu surt directament perjudicat per les últimes mesures relacionades
amb sanitat i educació. Nosaltres, psicòlegs i psiquiatres d'institucions públiques
de la sanitat i d'Universitats patim per partida doble aquestes mesures, per una
banda els nostres llocs de treball poden quedar afectats i , per una altra, com
a usuaris. (segueix a la pàgina 2)

(ve de l’editorial)
M'agradaria, tal com és el meu estil
habitual, transmetre esperança pensant
que el Departament de Salut, coneixedor
de l'article de l’OMS, serà sensible a
mantenir la sanitat pública i la Teràpia
Cognitivoconductual com a tractament
d'elecció, donat que ha demostrat la seva
eficàcia i que contribueix a mantenir un
bon nivell de salut mental de la població.
Nosaltres contribuirem a que sigui així,
continuarem demanant que escoltin la veu
dels experts i que tinguin en compte a les
societats científiques com la nostra.
Per si de cas,
Salut!
impact of economic crises on mental health
www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/
0008/134999/e94837.pdf

Secretaria de la SCRITC

Gemma Garcia Parés
la temàtica de la jornada serà el tractament
Introducció al
dels trastorns psicòtics. Es pot trobar
informació complementària a:
Tractament Dialèctic
http://www.csa.cat/index.php?md=articl
Conductual del Trastorn es&accio=mostra&id=2656
Límit de la Personalitat ADANA, Xª Jornada:
Els propers 25 i 26 novembre de 2011 “Avances recientes en el
(divendres tarda i dissabte matí) l’SCRITC
us proposa participar en el curs diagnóstico, compren“Introducció al Tractament Dialèctic Conductual del Trastorn Límit de sión y manejo del TDAH”
Personalitat” a càrrec de l’Angel Soto
Lumbreras, Psicòleg Clínic Adjunt del Centre
de Salut Mental d’ Adults de l’ Hospital
General d’Igualada. L’Angel Soto ha rebut
formació específica a Northampton (USA)
amb el grup de MM Linehan, Behavioral
Tech Group i té una llarga experiència i
coneixement d’aquest tipus de trastorn i del
seu tractament, tant individual com grupal.
El curs serà fonamentalment pràctic, tindrà
una durada de 8 hores i es durà a terme a
l’ISEP de Barcelona. Les places seran limitades.

La Fundació ADANA organitza la seva X
Jornada: “Avances recientes en el diagnóstico, comprensión y manejo del TDAH”,
que compta amb la presència del Dr.
Russell Barkley, catedràtic de Neurologia
i Psiquiatria de la Universitat de Carolina
del Sud (EEUU), expert en l’estudi i coneixement del TDAH en nens i adults. Si
voleu assistir-hi marqueu el proper 16 de
desembre a la vostra agenda.

IV Workshop d’Actualització en Salut Mental i
Drogodependències

www.scritc.org

També el dia 25 de novembre tindrà lloc
a Igualada (Barcelona) el “IV Workshop
d’Actualització en Salut Mental i
Drogodependències”, que organitza el
Servei de Psiquiatria i Salut Mental de
l’Hospital d’Igualada. En aquesta edició

Ph. D. Russell Barkley >>

El principal objectiu d’aquest estudi és determinar el balanç entre els costos i els resultats de la TCC, en comparació amb el
tractament usual (TAU), en persones amb esquizofrènia o trastorn esquizoafectiu, les quals presentaven símptomes psicòtics
persistents i recurrents.
Per avaluar-ho, els autors van randomitzar 216 pacients a ambdues condicions de tractament. La principal mesura clínica va ser
el nombre de dies en els que els participants van mostrar un funcionament dintre del rang normal, mesurat amb la Social Functioning
Scale. A més, es van recollir dades sobre la simptomatologia i la qualitat de vida. Es van realitzar mesures repetides cada tres
mesos durant un total de 18 mesos de seguiment.
Els resultats demostren que la implementació de la TCC pot reduir el patiment dels pacients amb psicosi persistent i portar-los
a un nivell de funcionament normalitzat un major nombre de dies que el TAU, aconseguint nivells baixos de distress i un mínim
impacte dels símptomes en la seva vida quotidiana. Tot i així, aquests guanys també s’acompanyen de majors costos econòmics.
Al respecte, els autors apunten la necessitat de realitzar un seguiment a llarg termini, on és d’esperar que el cost acumulat del
tractament es redueixi i, per tant, la relació cost-efectivitat millori.

La Dra. Gemma Garcia Parés és psiquiatra. Va néixer a Barcelona el mes de novembre de 1959 i es va formar professionalment a la Facultat de Medicina de la
Universitat de Barcelona, fent l’especialitat
de psiquiatria a l’Hospital Clínic. En acabar
la residència, va continuar la formació
mitjançant un stage de 20 mesos a la
Universitat d’Arizona i al Maricopa Medical
Center, a Phoenix (Arizona).

EABCT 2011
Teràpies boreals
A principis de setembre es va celebrar a
Reykjavik el congrés de la European Association of Behavior Cognitive Therapies
(EABCT), que com sabeu aplega cada any
a investigadors i clínics d’arreu del continent
a la recerca de les últimes novetats en el
nostre camp. Una petita, però destacada,
representació de membres de l’SCRITC hi
va ser present i va poder gaudir de les
actuacions de “patums” tan conegudes de
la “sibití” com Marsha Linehan, Paul Salkovskis o David Clark. I, entre conferència i
simposi, hi va haver temps per gaudir també
de la natura o gastronomia subàrtica. Durant
el congrés es va votar la reelecció com a
president de la EABCT de Rod Holland, el
psicòleg i vell conegut de l’SCRITC que va
dirigir el congrés mundial de Barcelona que
tan bons records ens va deixar.
Cal donar l’enhorabona als nostres col·legues islandesos, ja que el congrés va ser
tot un èxit de participació (amb més de
1100 inscrits) i d’organització. Aquest any
el tema principal era la prevenció dels
trastorns mentals.

En l’actualitat, la Dra. Garcia Parés és la
Cap de l’àmbit d’Hospitalització de Psiquiatria de la Corporació Sanitària i Universitària
Parc Taulí (CSUPT) de Sabadell. També
és professora associada a la Facultat de
Medicina de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). En el seu temps lliure,
no dubte en reconèixer que la seva afició
més important és el seu fill, si bé quan es
tracta de desconnectar de la feina el que
més li agrada és anar a la Cerdanya, sigui
a l’hivern a esquiar, o a l’estiu a gaudir de
les passejades que es poden fer per allà.
En les estones que té només per a ella,
es fàcil trobar-la llegint i escoltant música,
o també anant al cinema. Tal i com la Dra.
Garcia Parés apunta, tot plegat “són massa
aficions per tan poc temps”.
Es considera una persona molt afortunada
per haver pogut viure una època molt bona
a l’Hospital Clínic de Barcelona, durant el
seu període de metge resident. En aquell
moment, ens explica: “vaig poder aprendre
una forma d’entendre la psiquiatria molt
lligada a la psicologia clínica”. Entre les
persones amb qui va tenir un contacte més
directe i que més l’han influït en el seu bon
fer professional, ens cita els Drs. Joan
Obiols, Manolo Valdés, Joan Massana,
Aurora Otero, Josep Mª Farré, Josep Toro
i els seus companys de residència,
psicòlegs i neuropsicòlegs del servei de
psiquiatria de l’Hospital Clínic, com són

Recordeu que el proper congrés europeu
es celebrarà l’any vinent a Ginebra i té un
títol ben suggerent: “Psicoterapia i
neurociències”. El 2013, després de la ciutat
suïssa, serà el torn de Marràqueix (si, ho
heu llegit bé, un congrés europeu fora
d’Europa). Aquell any coincidiran el congrés
europeu i el mundial i aquest últim es celebrarà a Perú. I les següents seus seran La
Haia i Jerusalem. Apunteu-ho ja a les vostres agendes.
Si voleu més informació sobre el congrés
o sobre les activitats de la EABCT us podeu
posar en contacte amb Miquel Angel Fullana
(mafr@copc.es)

La Dra. Marsha Linehan, una de les ponents
al congrés de l’EABCT a Reykjavik >>

els Drs. Josep Mª Peri o Teresa Boget. I
continua explicant-nos que, tot i que ha
llegit molts autors que d’una manera o
altra, han deixat empremta en el seu coneixement, han estat les persones amb
qui va treballar directament les que realment li van ensenyar a entendre tant la
conducta humana normal com els processos relacionats amb el fet d’emmalaltir,
des d’una vessant biològica i en relació
als aspectes psicosocials.

De la seva trajectòria professional ens explica
que sempre li ha agradat treballar a l’hospital
general i poder atendre tant la patologia
psiquiàtrica lligada a la malaltia mèdica
(psiquiatria d’enllaç i psicosomàtica) com la
patologia de les unitats d’hospitalització
psiquiàtrica. Però a banda d’aquesta activitat
clínica, la Dra. Garcia Parés és una persona
molt inquieta i activa dins l’exercici i en la
difusió i defensa de la seva professió. No
és casual, que hagi estat presidenta de la
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut
Mental (SCPiSM) de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
durant 4 anys, on va compartir el projecte
d’engegar el grup de treball de Dona i Salut
Mental, que ara coordina la Dra. J. Usall, ni
tampoc la seva implicació en la promoció
de tot allò que té a veure amb la formació
continuada i la formació de metges especialistes en formació.
Actualment , la Dra. Garcia Parés continua
treballant en el Grup de Dona i Salut Mental,
participa en propostes de formació i en
treballs de recerca multicèntrics i també
col·labora en un grup de treball sobre el
suïcidi. Un altre dels temes on ara participa
a la CSUPT és un projecte molt interessant
d’innovació d’aplicació de les Tecnologies
de la Informació i Comunicació, les anomenades TIC, en la funció cognitiva. Bona
coneixedora de la importància i utilitat de
la TCC en múltiples trastorns i problemes
de salut mental, és contundent en reconèixer
que dins dels tractaments psicològics “la
TCC té la gran fortalesa de ser la teràpia
amb més evidència científica en diferents
patologies”. I prossegueix: “La TCC ha de
continuar provant la seva eficàcia en el
tractament de patologies per les quals el
tractament farmacològic no és la solució.
És possible que per fer-ho s’hagi de mantenir la ment oberta a les disciplines que
existeixen i de les que es poden incorporar
elements, com la psicologia evolucionista
i el mindfulness, entre altres”.
Des de la Cerdanya, on ens escriu aquestes
línies, aprofitant les seves vacances d’estiu,
la Dra. Garcia Parés s’acomiada, tot desitjant-nos molts èxits a l’SCRITC i una bona
reincorporació a la feina per a tots i totes.

