
Professora Marsha
Linehan de la  Universitat
de Washington >>

• Docent: Prof. Marsha Linehan.
Universitat de Washington
• Dates: 15 i 16 de Maig del 2006
• Lloc: Tel Aviv. Israel
• Matricula: $ 250

Per a més informació contacteu amb
el correu electrònic de la Secretaria:
congress@isas.co.il  o la següent
pàgina web: www.isas.co.il/dbt2006

m
ar

ç 2
00

6

a ha nascut la criatura! Ha estat un part eutòcic. N’informàvem de
l’estat de gestació en el darrer Full. El seu nom complet és: “Infoscritc:
el butlletí informatiu de la SCRITC.” Tot i que els amics l’acabarem
anomenant “l’Infoscritc” o, simplement, “El Butlletí”.

Amb ell pretenem oferir una imatge moderna i professionalitzada del que és el  nostre
vehicle de comunicació i, a la vegada, ampliar i dinamitzar els seus continguts, fent
que resulti més útil i atractiu per als socis. Dins de l’estratègia engegada de renovació
d’imatge, us presentem també amb aquest número el nostre nou logotip, que esperem
us complagui tant com a la Junta. D’altra banda, s’ha renovat també tota la papereria
de la Societat, incloent-hi l’edició de nous tríptics informatius sobre el que és la
SCRITC.

Estem convençuts que aquesta mena de naixement múltiple compta amb uns bons
auguris i tindrà l’ajut merescut dels déus de la ciència. Això sí, també estem convençuts
que haurem de seguir treballant fort, amb dedicació i amor per a ajudar a que aquests
auguris es compleixin.

Enhorabona a tots.
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Xavier Pellicer
President de la SCRITC

SCRITC. Formació continuada
Cursos, congressos i tallers

Congreso Mundial de
Trastornos de la
Alimentación (2006
Annual International
Conference on Eating
Disorders; AED).
• Responsable i persona de
contacte:
Dr. Fernando Fernández Aranda.
Responsable unitat TCA,
Servei de PSQ de l‘Hospital
Universitari de Bellvitge
Professor associat UB
Membre de la Junta de la Academy
for Eating Disorders.
(ffernandez@csub.scs.es)

• Dates: Del 7 al 10 de Juny 2006
• Web i programa: www.aedweb.org
• Lloc: Hotel Fira Palace. Barcelona
• Idioma: Anglés

4rt Congreso Hispano
Latinoamericano de
Trastornos de la
Alimentación
• Responsable i persona de
contacte:
Dr. Fernando Fernández Aranda.
Responsable unitat TCA,
Servei de PSQ de l‘Hospital
Universitari de Bellvitge
Professor associat UB
Membre de la Junta de la Academy
for Eating Disorders.
(ffernandez@csub.scs.es)

• Data: 6 de Juny 2006.
• Presentació de treballs: Data límit
el 31 de març 2006.
• Web: www.mizar-travel.com/4-
Congreso-HLA-TCA.htm
• Lloc: Hotel Fira Palace
• Inscripció: reducció del 30% per
els membres acreditats de la
SCRITC (120 Euros).

Psicoteràpi@ i noves
tecnologies
• Professor responsable de la
URV:
Dr. Jordi Miró Martínez.
Unitat de Psicologia Clínica i de la
Salut, Departament de Psicologia.

• Dates: del 27 al 29 d’abril de 2006
• Lloc: Universitat Rovira Virgili
• Informació: Tel: 977 558658 / 977
558179
• Matrícula: Pàgina web de la
Universitat Rovira i Virgili
(www.urv.net)
• Inscripció: del 1 de febrer fins el
19 d’abril. Places limitades: 250.
Preu reduït per membres de la
SCRITC (70,00¤euros)

Tallers de Primavera de
l’Associació Britànica
de Teràpia Cognitiu-
Conductual
• Dates: 10 i 11 d’Abril del 2006.
• Lloc: Londres. Kings College de
London.
• Matricula: 140 lliures els tallers.

Per a més informació consulteu la
web de l’associació britànica:
http://www.babcp.org.uk/training/w
orkshops1.htm

Taller introductori de la
Teràpia Dialèctico-
Conductual per el
Trastorn Límit de la
personalitat.

XXI Jornada de Teràpia
del Comportament i
Medicina Conductual
Data: 6 d'abril de 2006
Lloc: Auditori Novartis Farmacèutica
S.A. Gran via de les Corts Catalanes,
764 Barcelona
Inscripció: preu reduït pels
membres de la SCRiTC

Per a més informació contacteu la
Sra. Rebeca Sáez a la secretaría
del Servei de Psiquiatria i Medicina
Psicosomàtica USP INSTITUT
UNIVERSITARI DEXEUS
Tel. 932.058.511 (de 12h a 14h i de
16 a 18h)
Fax: 932.058.512
e-mail: psicodex@terra.es

www.scritc.org 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

Societat Catalana de
Recerca i Teràpia del
Comportament

Jordi Cid. Coordinador de l’infoSCRITC



que li reconeixeríeu la seva simpàtica veu,
ja que és la persona que rep telefònicament
les trucades de la nostra societat. Per últim
una curiositat, la Magda treballa a la
Secretaria del Departament de Psicologia
Mèdica de la Facultat de Medicina a la
Universitat Autònoma de Barcelona, establint
així un vincle estret i cordial amb tots els
membres d’aquest departament.

La Junta
informa... ?

En record de la nostra amiga,
Rosa Miquel i Armengol

Rosa Miquel, companya nostra del Centre
de Salut Mental i de la Unitat de Trastorns
Alimentaris  de l’Hospital Mútua de Terrassa,
i membre de la SCRITC, va morir el passat
dia 2 Gener d’enguany. Molt vinculada a la
població psiquiàtrica de Sant Cugat del
Vallès (localitat on residia), cal destacar la
lluita i l’ajuda que va proporcionar a les
dones maltractades sense desmerèixer
l’atenció vers els seus altres pacients. Prova
en tenim de totes les mostres de condol que
s’estan produint des que es va conèixer la
trista notícia. Des d’aquí ens agradaria rendir-
li un petit homenatge. Tots els que la vam
tenir a prop vam poder gaudir de la seva
vitalitat, entusiasme i generositat. La seva
pèrdua ha deixat un gran buit que només
es compensa amb el record de milers
d’anècdotes entranyables i per la sort
d’haver-la conegut.

Mai oblidarem la Rosa perquè de la seva
actitud davant la vida tots n’hem après
alguna cosa.

"El racó del soci és un espai reservat
per a que qualsevol dels socis que ho
desitgi pugui compartir detalls d’interès
sobre la seva activitat professional. Per
exemple, premis o distincions rebudes,
llibres publicats, càrrecs institucionals
assumits... Es tracta de fer partícips a
la resta de membres de la SCRITC
d’aquelles situacions i/o accions de
rellevància que tenen com a actors
importants a membres d’aquesta
Societat."

El procés per a fer-nos arribar les
vostres propostes serà mitjançant un
correu electrònic a info@scritc.org. A
l’assumpte ens indicareu Racó del Soci.
Un cop rebudes, en Jordi Cid, anirà
planificant aquest racó per a què sigui
una eina útil d’intercanvi d’aquelles
coses que volem fer conèixer a altres
socis.

Finalment i abans d’acabar aquest
primer racó del soci, aprofitem per a
explicar-vos  que en Jordi Cid, serà el
soci que a més a més d’endreçar
aquesta secció,  ha acceptat el repte
de coordinar la nova edició del Full
Informatiu de la nostra societat, i el
projecte d’intentar dinamitzar la pàgina
Web del SCRITC.

A la Rosa
Hem tingut la sort d’haver-te conegut

El racó del soci
Digues la teva!

Com ja vàrem informar en l’últim Full
Informatiu, han quedat establerts els criteris
per acreditar-se com a terapeuta cognitiu-
conductual per la SCRITC. D'aquí un temps
us informarem de quin serà el procediment
a seguir per poder tramitar la vostra
sol·licitud.

La nova presentació és més
atractiva i més interactiva

D’altra banda, com ja us vàrem comunicar,
el congrés europeu de teràpies cognitivo-
conductuals es cel·lebrarà aquest any Paris.

Aquesta revisió resumeix les publicacions que han fet servir el meta-anàlisis per a valorar l’eficàcia dels tractaments cognitius conductuals
(TCC) en un ventall de trastorns psiquiàtric. En la cerca bibliogràfica, utilitzant criteris d’alt rigor científic,  van obtenir com a resultat un
total de 16 meta-anàlisis. La revisió es centra en les mesures dels efectes que comparen l’ eficàcia de la TCC amb l’eficàcia de varis
grups controls. Això ho calculen per a cada un dels trastorns psiquiàtrics, la qual cosa ens permet obtenir una valoració de l’ eficàcia
de la TCC per a cada trastorn.

Els resultats mostraren una mesura del efecte llarg en el trastorn depressiu major, el trastorn d’ansietat generalitzada, el trastorn de pànic
amb i sense agorafòbia, la fòbia social, i el trastorn d’estrès post-traumàtic en l’edat adulta, i en els trastorns depressius i d’ansietat en
nens. La mesura de l’efecte de la TCC va ser moderada en els problemes de parella, ira i en el tractament del dolor en adults, i en els
trastorns somàtics en nens. En pacients adults, la TCC va ser en tots els casos superior al tractament de la depressió amb antidepressius.
També, es va trobar que la TCC era igual d’efectiva que la teràpia conductual en el tractament de la depressió i del trastorn obsessiu-
compulsiu. Una mida incontrolada del efecte llarg va observar-se en el tractament de la bulimia nerviosa i l’esquizofrènia. Els resultats
dels 16 meta-anàlisis mostraven eficàcia de la TCC en molts altres trastorns.

Finalment, ressenyar les limitacions de l’ús de les eines meta-analítiques a l’hora d’interpretar els resultats d’aquesta revisió. No obstant
això, els resultats que aquí s’obtenen són consistents amb els resultats que s’obtenen emprant altres metodologies de revisió, ambdós
mostren l’eficàcia de la TCC.

Evidència científica de la TCC
Situació empírica de la teràpia cognitiu-conductual: Una revisió dels meta-anàlisis

Andrew C. Butler, Jason E. Chapman, Evan M. Forman, Aaron T. Beck
Clinical Psychology Review 26 (2006) 17-31

Acreditació com a
terapeuta cognitiu-
conductual
El procés per acreditar-se encara
no ha començat

La nostra associació mare, la EABCT ha
renovat la seva pàgina web, que ara és molt
més atractiva i interactiva. No us oblideu de
fer-hi un cop d'ull, a http://www.eabct.info.

De moment no heu d’enviar cap
sol·licitut ni documentació

El procés per acreditar-se encara no ha
començat i per tant, de moment, no heu
d'enviar cap sol·licitud ni documentació. En
el moment en què comenci aquest procés
us informarem degudament.

Pàgina d’inici del nou web de
l’EABCT (a sobre)
www.eabct.info

Pàgina del web del Congress
europeu a París (dreta)
www.eabctparis2006.com

Nova web de l’EABCT
Obert el procés d’admissió de
comunicacions i pòsters

París 2006

Admissió de comunicacions i
pòsters només a través del web

En aquests moment ja s’ha obert el periode
d’admissió de comunicacions i pòsters,
aquest procés sols es pot fer a través de la
pàgina web del congrés. Podeu trobar més
informació a:
http://www.eabctparis2006.com/public/index.asp

La Magda Buenaño és la nostra secretaria
des de fa 15 anys quan el Jordi Pérez,
aleshores president de la SCRiTC, li ho va
proposar. La majoria de vosaltres la coneixeu
de les Jornades, on la podeu veure rebent
sempre amb amabilitat els socis i tenint cura
que el procés d’inscripció sigui correcte. Els
que no tingueu el plaer de conèixer-la, segur

Qui és qui?
Magda Buenaño. Secretaria de
la SCRITC

Nova imatge
Actualització de la identitat
visual de la SCRITC

La nostra societat està d’enhorabona, no
sols estrena imatge i maquetació el nostre
butlletí informatiu, si no que la pròpia
organització s’identificarà des d’ara, també,
amb un nou logotip. Esperem que aquest
nou logo, ens ajudi a encarar el futur amb
empenta i dinamisme.

La imatge és, com no podia ser d’una altra
manera, una actualització de la que ens
havia acompanyat fins ara. En aquest sentit
s’ha procurat que la identitat visual resultant
sigui una evolució de la seva predecessora
i no pas una “revolució”.  Això és important
per dos motius, d’una banda cal que la

imatge recordi l’anterior per tal que sigui
reconeixible a propis i aliens malgrat la
transformació, de l’altra, representa l’evolució
de la pròpia organització sense renunciar al
passat,  les nostres arrels, tot el que hem
fet fins ara.

El nom abreviat de la societat s’ha realitzat
en una tipografia moderna de “pal” i  “bold”
per simbolitzar la nova etapa de consolidació
al segle XXI. Per al baseline (nom extens),
s’ha optat per una Times, més clàssica, que
aporta la idea institucional i científica.

Per últim s’ha incorporat un element  gràfic
en forma de 4 bandes ondulades que fa
referència a l’àmbit geogràfic de l’organització
i al mateix temps, segons el dissenyador, és
una representació simbòlica de l’activitat
cerebral.

Societat Catalana de
Recerca i Teràpia del
Comportament
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