(ve de l’editorial) Salut Mental i Addiccions
del Departament de Salut de la Generalitat,
va ser que comptaria amb nosaltres.
En un altre ordre de coses, us vull informar
que la nostra companya Lorena Fernandez,
que fins ara ha estat una de les principals
coordinadores del CDSCRITC, amb una
implicació immillorable i demostrant sempre
rigor, eficàcia i també eficiència, deixa
d’encarregar-se d’aquesta coordinació donat
que les seves obligacions professionals
han canviat. Moltes gràcies Lorena, per tota
la feina feta. A partir d’ara aquesta tasca la
durà a terme en Natxo Garrido, soci conegut
per tots nosaltres i que ja
ha col·laborat en diverses
tasques.
A reveure

La Junta
informa...

El curs pretén incrementar el coneixement
de la teràpia cognitivoconductual que
afavoreixi una pràctica clínica veritablement interdisciplinària, i on els tractaments
cognitivoconductuals, gaudeixin del mateix
nivell de reconeixement científic i en
l’aplicació clínica, que el que tradicionalment s’ha donat als tractaments
farmacològics.

El curs l’organitzen la Societat
Catalana de Psiquiatria i Salut
Mental i la nostra SCRiTC
El passat 19 d’octubre de 2011 es va
iniciar el curs de Tractament Psicològic
Cognitivoconductual a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.

Els llibres i
els autors
Un repàs als pros i als contres
d’ambdós mètodes guaridors
Sota aquest títol provocador, l’Adolf Tobeña
analitza a “Píndoles o Freud” els últims
episodis d’aquesta complicada convivència
entre els remeis expeditius, que ofereixen
els psicofàrmacs, i el treball de cada individu
i el seu psicòleg per solucionar el patiment
o el desconcert vital.
Atenuar les sotragades de l’existència, alleugerir traumes estressants o aixecar els
ànims i els rendiments sexuals són algunes
de les qüestions que s’han tractat durant
anys a la consulta de psicòlegs i psiquiatres.
Però l’aparició de substàncies químiques
va obrir una altra porta i avui dia és estrany
trobar algú que no faci un ús regular de
psicofàrmacs per estabilitzar l’estat d’ànim
o buidar el cap de dèries i malsons.
Malgrat aquesta popularització, les píndoles no tenen bona
premsa. Consumidors, mitjans de comunicació i fins i tot
psiquiatres i psicòlegs no veuen amb
bons ulls l’ús de la
química per solucionar els mals de
l’esperit.
Coberta del llibre de l’Adolf
Tobeña >>

posa de quantiosa literatura científica que
l’avala com un tractament apropiat, situantla per alguns trastorns no només com el
tractament psicològic d’elecció, sinó també
per sobre dels tractaments farmacològics.

El curs, adreçat principalment a psiquiatres
residents de 2on i 3er any, està organitzat
per la Societat Catalana de Psiquiatria i
Salut Mental (SCPiSM) i la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament (SCRITC). Té una periodicitat mensual i comptarà amb 8 sessions de 3 a 4
hores de durada cadascuna, que
s’impartiran al llarg del curs acadèmic
2011-2012. En aquestes sessions
s’abordaran un total de 10 temes relacionats amb el tractament cognitivoconductual dels principals trastorns
psicopatològics al llarg del cicle vital. Entre
els temes que s’impartiran hi figuren els
trastorns d’ansietat/trastorn de pànic, el
TOC, els trastorns afectius a la infància/adolescència i a l’edat adulta, els trastorns de la personalitat, els trastorns per
abús/dependència de substàncies, els
trastorns de la conducta alimentària, els
trastorns de conducta a la infància/adolescència i els trastorns de
l’espectre de l’autisme.

La Junta prorroga el termini de
presentació fins el 2014
Us informem que encara esteu a temps
per aconseguir la vostra acreditació de
terapeuta cognitivoconductual o de Terapeuta supervisor/a cognitivoconductual.
La junta ha decidit obrir un nou termini
per presentar la documentació que finalitzarà el 31 de desembre de 2014. Trobareu tota la informació a la nostra pàgina
web: www.scritc.org

A cornfield with cypresses (Van Gogh)

El workshop serà a càrrec del
professor Nicholas Tarrier
Els propers 31 de maig i 1 de juny de 2012
tindrà lloc el Workshop i la Reunió Anual
de la nostra societat. Aquest any serà a les
instal·lacions del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), un excel·lent
emplaçament per tornar a trobar-nos i debatre sobre l’estat actual de la TCC.

L

En aquesta edició, el comitè organitzador
de les jornades està format per dos membres de la nostra junta (Mireia Querol i
Daniel Vega) i tres socis (Maite Bel, Borja
Farré i Maria Reina).
El títol del Workshop d’aquest any serà
“Teràpia Cognitivoconductual per a casos complexes”, i estarà a càrrec del
professor Nicholas Tarrier, de la Faculty of
Medical and Human Sciences University
of Manchester.

La Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament, com a capdavantera que és de la Terapia Cognitivoconductual al nostre país
i l’única reconeguda per la EABCT a l’Estat Espanyol, també es mostra sana i amb
objectius concrets. La nostra societat confia poder assolir enguany fites en les que
ve treballant des de fa un temps:
• L’acreditació de la nostra societat per part de l’European Association for
Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), que tant el nostre representant
internacional, en Miquel Angel Fullana, com la que va ser secretaria de la darrera
junta, la Cristina Ruiz, han perseguit amb tenacitat i esforç. Sembla que ja som a
les portes d’aconseguir aquest merescut reconeixement de la EABCT.

El trastorn de pànic forma part del temari >>

La primera sessió del curs va comptar
amb la inauguració per part de la nostra
presidenta, la Dra. Maria José Martín, qui
va aprofitar l’ocasió per presentar la nostra
societat a la seixantena d’alumnes inscrits.
També va remarcar la importància
d’aplicar aquells tractaments psicològics
que compten amb una evidència empírica
sòlida, i on la TCC, com és conegut, dis-

Aquest any hi haurà premi d’articles, les
sòcies i socis que vulguin participar, han
d’enviar els seus articles, en format pdf, al
correu de l’SCRiTC. Els articles han d’haver
estat publicats en els dos anys anteriors a
la celebració de la propera jornada. La data
màxima d’acceptació del articles serà el
dia 15 d’abril de 2012.

a Teràpia Cognitivoconductual ha mostrat bona salut durant
l'any 2011, així ho demostren els 3.387 articles publicats
sobre el tema, la gran quantitat de guies de tractament en
les que sempre apareix com a tractament eficaç, el reconeixement per part de l’Agència d’Informació, Avaluació i
Qualitat en Salut i un incomptable nombre de llibres sobre
psicopatologia i tractament psicològic en els quals es fa
referència a la TCC.

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

• La creació d’un curs de formació especialitzada en Teràpia Cognitivoconductual,
pel qual, com ja sabeu, el nostre company Miquel Tortella ha elaborat un projecte
de formació ambiciós, ideal i impecable, la viabilitat del qual està en estudi.
• I per últim, estem a la espera de que se'ns convidi a assistir a la propera reunió
del Consell Assessor i del Grup Assessor del Departament de Salut. Tenim
informació que durant el darrer any, no han convocat cap reunió. La paraula de
la Sra. Cristina Molina, Directora del Pla Director de (segueix a la pàgina 4)

Maria Luque

‘I Symposium Nacional
de Psicología Clínica y
de la Salud con Niños y
Adolescentes’
Els proppassats 17 i 18 de novembre de
2011, va tenir lloc a la Universidad Miguel
Hernández d’Elx, la celebració
del “I Symposium Nacional de
Psicología Clínica y de la Salud
con Niños y Adolescentes: Tratamientos Eficaces en Terapia
Psicológica Infanto-Juvenil”.
El symposium adreçat a estudiants de psicologia, medicina,
educació i titulacions afins, així
com a professionals que treballen a l’àmbit de la psicologia
clínica infanto-juvenil, va ser
un fòrum d’intercanvi d’experiències i
promoció del coneixement clínic. L’objectiu
era difondre el coneixement científic actual
sobre l’avaluació i el tractament psicològic
a la infància, especialment en els problemes
emocionals amb més prevalença i els procediments terapèutics menys coneguts,
sensibilitzant sobre la importància de la
detecció primerenca, l’atenció terapèutica

en base a l’evidència i la promoció de la
salut mental en nens i adolescents.
Va comptar amb més de 200 inscrits i va
apropar a un públic jove, el tractament de
diferents problemes i trastorns psicològics
infantojuvenils, com ara, les dificultats de la
son a la infància, l’addicció al cànnabis en
adolescents, el tractament psicològic del
TOC infantil, l’abús sexual infantil, l’addicció
al cibersexe en adolescents, el tractament
psicològic de la depressió infantil,
els trastorns de l’eliminació i els
avenços en el tractament dels
trastorns de la conducta alimentària. Entre els docents, es
va comptar amb la presència de
persones de reconegut prestigi
en el món acadèmic i clínic, com
són el Dr. Eduard Estivill, la Dra.
Aurora Gavino, el Dr. José Antonio
Carrobles, el Dr. Xavier Méndez,
la Dra. Carmen Bragado i el Dr.
Josep Toro, entre d’altres.
En l’actualitat, a Espanya s’estima que fins
a un 20% de nens i adolescents pateixen
disfuncions clíniques conductuals o emocionals, que requereixen d’accions dirigides a
la seva prevenció, detecció i intervenció
clínica eficaç, per evitar la seva cronificació
i evolució cap a patologies amb greus
conseqüències a la vida adulta.

XXVIIª edició de ‘la jornada del Dr. Farré’
Com cada any tenim la cita ineludible de
la Jornada de Teràpia del Comportament
i Medicina Conductual en la Pràctica Clínica, organitzada pel Dr. J Ma. Farré i el
Dr. E. Álvarez. Enguany serà la XXVIIª
jornada i es celebrarà el 29 de març a
l'Auditori Novartis de Barcelona.

EABCT 2012. El proper
europeu serà a Ginebra
Socis i sòcies, recordeu que des de l’1 de
novembre s’han obert les inscripcions per
presentar pòsters i/o comunicacions pel
proper Congrés de l’EABCT, que se celebrarà a Geneva (Suïssa) l’any .../...

Logotip de l’europeu del 2012 >>

Aquest article ens proposa una aproximació força definitiva a l’establiment de la classificació i criteris diagnòstics dels Trastorns de
la Personalitat (TP) en el DSM-5. Aquest grup de treball sobre Personalitat i Trastorns de la Personalitat presenta una proposta que
pretén superar les limitacions observades en el DSM-IV-TR, com ara són l’excessiva comorbiditat entre els diferents TP, les dificultats
en els diagnòstics diferencials (també entre l’eix I i l’eix II), la baixa validesa dels criteris diagnòstics d’alguns TP, la manca d’especificitat
en la definició d’alguns TP, i l’existència de criteris i llindars per als diagnòstics que resulten arbitraris i poc estables al llarg del temps.
El nou model tindrà 3 característiques principals: (1) la reducció dels tipus específics de TP –de 10 a 5– (Antisocial/Psicopàtic, Evitatiu,
Límit, Obsessiu-Compulsiu i Esquizotípic), (2) aquests tipus de TP es presentaran mitjançant una descripció realitzada en un format
narratiu, que combinarà els dèficits existents en el funcionament personal i social, a més de les configuracions típiques de trets de
personalitat i conductes, i (3) una avaluació dimensional del grau en el que cada pacient s’ajusta al tipus de TP. Els 5 trastorns
específics mencionats es consideren TP d’estructura complexa, formats per una combinació de trets, en contraposició a la resta de
trastorns que també seran proposats en el DSM-5 (Paranoide, Esquizoide, Histriònic, Narcisista, Dependent, Depressiu i Negativista)
d’estructura més simple, ja que depenen de la presència o absència d’un tret únic de personalitat.
Per a tots els TP, el diagnòstic es realizarà en base a criteris qualitatius (segons el pacient s’ajusti a la descripció del TP) i quantitatius
(intensitat en la que es produeix la identificació del pacient amb el TP), seguint unes escales definides pels propis autors, com la “Level
of Personality Functioning” que avalua la identificació de cada pacient als possibles diagnòstics (amb criteris que van des de “no
aplicable” fins a “el pacient exemplifica aquest tipus de TP”, o “sense dificultats” fins a “dificultat extrema”).
Els autors també proposen una revisió dels criteris diagnòstics genèrics per a tots els TP, amb una formulació que considera que les
característiques principals dels TP són les dificultats en la identitat i en la capacitat d’establir relacions interpersonals efectives, i el
seu diagnòstic ha de complir tots i cadascun dels següents 5 criteris: (1) una puntuació mitja-alta en l’escala “Levels of Personality
Functioning”, que hem mencionat abans, (2) una clara identificació amb els criteris descriptius de cada TP, (3) la problemàtica del
pacient s’ha de mantenir relativament estable al llarg del temps i consistent entre diferents situacions, (4) aquesta problemàtica no
es pot explicar millor a partir de característiques culturals de l’entorn del pacient, i (5) tampoc poc explicar-se pels efectes fisiològics
de l’abús de substàncies (drogues, medicació) o pels efectes d’una condició mèdica.
Disposeu d’informació més detallada i actualitzada amb les darreres propostes al web on es troben els documents de treball per a la
confecció definitiva del DSM-5: www.dsm5.org

La Maria Luque va néixer a Terrassa, al
juny de 1955, i treballa a l’Hospital Universitari Mútua Terrassa. És Psicòloga Adjunta
i coordina la Unitat de Trastorns de la
Conducta Alimentària (UTCA).
Ens explica que va estudiar psicologia a
la Universitat Autònoma de Barcelona i
després, mitjançant el PIR, es va formar
durant tres anys a l’Hospital Universitari
Mútua Terrassa.
D’entre els autors bàsics que li demanem
que ens ressenyi, destaca el Beck i l’Ellis,
dels que inicialment diu que va poder extreure gran part dels coneixements que
després l’ha permès treballar a la pràctica
clínica i afegeix d’altres, alguns directament
relacionats amb la feina que fa actualment,
com són Foa, Fairburn o Vandereycken.
Ja entre nosaltres, i pensant en professionals amb els que ha tingut contacte directe,
ens parla de la Dra. Susana Subirà, que
la va impactar a les classes de la universitat
per la seva manera d’entendre la psicologia
des de la psiquiatria, i amb la que posteriorment refereix haver pogut comprovar,
a la pràctica clínica, que no es tractava
d’una postura docent, sinó del seu tarannà.
Seguint amb la formació, no pot deixar
d’anomenar, diu ella, els que van ser els
seus tutors a l’Hospital Universitari Mútua
Terrassa, que són principalment la Dra. M.
José Martín, en Joan Viñas i la Dra. Nadine
Riesco.

.../... vinent. El congrés de Geneva amb
un títol molt suggerent, Psicoteràpia i
Neurociencies: Evidència i Canvis en
la Teràpia Cognitiva i Conductual, ens
permetrà conèixer els avenços en TCC
en Depressió, Trastorns Alimentaris, Trastorns de Personalitat, Teràpia d’Acceptació
i Compromís, Trastorns de la Infància i
l’Adolescència, i molts d’altres temes.
No oblideu aquesta data: 15 de gener de
2012, podeu anar mirant la web per inscriure-us, ja sabeu que com a socis de
l’SCRITC teniu un descompte. No deixeu
passar l’oportunitat de saber tot allò que
succeeix més enllà de les nostres fronteres
en relació a la TCC!

Pel que fa a l’àmbit
de la investigació,
camp en el que va
estar més implicada
quan no tenia tanta
pressió assistencial,
vol destacar la Dra.
Rosa Sender i el Dr.
Manel Salamero
com dos professionals que la van impactar no únicament
pel seu rigor científic,
sinó per la manera
de lligar-ho amb la
pràctica clínica.
La Maria Luque venia d’una altra carrera professional, el
món de l’ensenyament, i ens explica
que va arribar a la
psicologia d’una
manera com tranquil·la i sense més ambició
que fer coses diferents a les que havia fet
fins aquell moment i aprendre més sobre
el funcionament humà, fent un símil amb
la nostra professió, ens diu, que estava
“motivada pel canvi”.
Reconeix que, en començar, el que anava
aprenent li va agradar més del que esperava i, per tant, l’interès per la professió,
les ganes de saber més i la implicació en
els nous estudis van anar creixent. No
sabia què podria fer en acabar la carrera,
però el fet d’aprovar el PIR li va permetre
plantejar-se, com a mínim, continuar aprenent, que era el que volia en aquell moment, i després poder exercir la nova professió. Segons refereix, tot li va anar com

de tancar la possibilitat d’inscripció alguns
dies abans, i va comptar amb la participació
de professionals de diferents àmbits.
El ponent va repassar els principis fonamentals de la TDC aplicada al trastorn límit,
de manera pràctica i il·lustrativa. Aquest
tipus d’intervenció, amb evidència empírica,
va suscitar el debat entre els assistents, i
va deixar la porta oberta a futurs cursos
més específics i de més durada.

Curs de Tractament
Dialèctic Conductual
Els passats 25 i 26 de novembre, es va
celebrar el curs “Introducció al tractament
Dialèctic Conductual del Trastorn Límit de
la Personalitat” a càrrec de l’Àngel Soto.
El curs va ser un èxit d’assistència, havent

El psicòleg Àngel Soto en un moment de la
seva exposició >>

rodat i el Dr. P.A. Soler Insa, Cap de Servei
de Psiquiatria i Psicologia Mèdica de la
Mútua de Terrassa, li va posar molt fàcil
oferint-li una feina interessant en acabar
els tres anys de residència, que per descomptat va acceptar i és la que manté
actualment. Per últim, remarca que el fet
d’estar ocupant, des de fa cinc anys, la
coordinació de la UTCA fa que se senti
molt satisfeta de la seva trajectòria professional.

“Amb la situació actual a la sanitat pública,
el principal repte dels professionals, entre
ells els Terapeutes Cognitivoconductuals,
és seguir demostrant la vàlua de la nostra
feina”, ens diu la Maria Luque, afegint que
la tasca assistencial hauria d’anar acompanyada de treball de recerca, en la mesura
que es pugui. En concret, l’equip de la
UTCA està portant a terme diferents línies
d’investigació, una sobre l’efectivitat del
tractament cognitivoconductual en els Trastorns de la Conducta Alimentària en funció
de l’opció terapèutica (Hospitalització, Hospital de Dia, Tractament Ambulatori), una
altra sobre motivació i tractament i una
altra sobre la presa de decisions en aquest
tipus de malaltes.
Respecte a la teràpia cognitivocondutual
remarca que ara ja té un status i un reconeixement importantíssim pel que fa a la
seva eficàcia en el tractament dels trastorns
de l’esfera de la salut mental i que és l’opció
terapèutica que compta amb un major
bagatge d’evidència científica, camí pel
qual creu que s’ha de seguir treballant.
Entre les seves aficions, en un primer
moment ens diu que bàsicament descansar... tot i que després parla de distreure’s,...viatjar, llegir coses que no tinguin a veure amb la feina, anar al cinema,
al teatre, exposicions, compartir els temps
amb amics, família,... bé tot allò que fa que
gaudim una mica més de la vida.

