
ntre els serveis que ha de poder oferir una societat científica als
seus afiliats està el de facilitar una formació continuada per tal de
contr ibuir  a l ’actual i tzació dels seus coneixements.

Les fotografies que il·lustren la primera plana d’aquest número de
l’Infoscritc són una mostra del renovat esperit ambiciós de la nostra

Societat en els darrers anys. La pretensió de contribuir a la formació continuada dels
nostres socis en particular i de la comunitat professional en general, ha fet que
ampliem les nostres mires, intentant portar a casa nostra professionals de projecció
internacional per a que ens disseminin de manera generosa els seus coneixements.
La professora M. Craske de la Universitat de California a Los Angeles (2004), el
professor A. Wells de la Universitat de Manchester (2005) i el professor D. Clark de
l’Institut de Psiquiatria – Kings College de Londres, enguany, són el testimoni del
que diem. Tots ells ens han deixat un regust força agradable i l’èxit de convocatòria,
que de bon principi ja semblava garantit en tots els casos, ha estat desbordat en el
darrer dels nostres tallers, l’impartit per David Clark. Tant el prestigi del ponent, com
el tema tractat, i el fet que es comptés per primera vegada amb traducció simultània,
 va fer que es veiessin superades totes les previsions i ens veiéssim  obligats a
penjar el cartell de “no hi ha més places”.  Malgrat l’èxit, va ser dolorós per nosaltres
com a organitzadors, haver d’explicar als  companys que van rebre un assertiu “no”
com a resposta,  que deu dies abans de la data escollida ja no hi quedaven places
vacants.

La intenció de l’actual Junta és seguir en la línia encetada i oferir cada any un curs
o taller impartit per un professional de renom internacional.

Per altra banda, i amb el mateix esperit de contribuir a la formació continuada dels
nostres socis vàrem presentar durant la darrera Jornada el CD  “Actualitzacions .../...
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Recordar a tots els socis que vàreu rebre
per correu postal el  document sobre “Criteris
mínims de formació per a l’obtenció de
l’acreditació com a terapeuta cognitiu-
conductual” que s’aprovà en assemblea el
15 de setembre de 2005. No obstant això,
trobareu tota la informació necessària i
actualitzada sobre el procediment a la web
de la nostra societat: www.scritc.org.
Tanmateix, també trobareu a la web el
“Procediment d’acreditació de terapeutes
i terapeutes-supervisors cognitiu-
conductuals” que s’acaba d’elaborar.  El
període per a presentar les sol·licituds
s’iniciarà el dia 1 de setembre i finalitzarà el
31 de desembre d’enguany.

El periode per a sol·licitar
l’acreditació en primera instància
acabarà el 31 d’octubre

La SCRITC ha signat un conveni de
col·laboració amb la Societat Catalano-
Balear de Psicologia de l'Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya
i de Balears (SCBP-ACMSCB) que té com
a objectiu principal el fet de beneficiar-se
mútuament dels actes que realitzin
cadascuna de les dues societats, i que això
serveixi també per a establir uns lligams
forts en benefici de totes dues societats.
Concretament els socis de la SCRITC
obtindran un descompte del 18% sobre el
preu de "no soci" en totes les activitats
acadèmiques que organitzi la Societat
Catalano-Balear de Psicologia (congressos,
jornades, simposiums, conferències, etc.).
En el conveni es concreta també que
ambdues societats faran difusió de les
activitats que organitzin o organitzin
conjuntament.

Aprofitant l’empenta del Congrés Mundial
Barcelona-2007, s’ha creat la figura del “soci
temporal de la SCRITC”. La seva finalitat
és permetre que tot professional de l’estat
espanyol que vulgui assistir a l’esmentat
congrés en qualitat de membre de la EABCT
(amb el descompte notable en el preu
d’inscripció que això suposa), pugui fer-ho
essent soci de la SCRITC, doncs és l’única
Societat de tot l’estat que és membre de ple
dret de la EABCT.

Aquesta modalitat donarà dret a ser soci de
la SCRITC des del moment de formalitzar
la inscripció fins al 31 de juliol de 2007. Això
permetrà assistir als actes de formació que
organitzin la SCRITC o la EABCT durant
aquest període en qualitat (i a preu) de soci.
La quota única que s’haurà d’abonar serà
de 39,- euros i de 33,- euros en el cas d’estar
col·legiat al COPC o al COP. Trobareu més
informació detallada a la web www.scritc.og

La Junta ha acceptat la proposta feta per la
sòcia Glòria Giménez per a la creació d’un
gabinet de premsa de la SCRITC. L’objectiu
és aconseguir una divulgació més àmplia i
l’adequat ressò mediàtic de les opinions de
la nostra Societat com a representant de la
teràpia cognitiva-conductual al nostre país,
així com de les activitats que organitzi.

En aquests moments, considerem la
iniciativa particularment important per dos
motius, el primer és que des de la Generalitat
s’està elaborant el Pla Director de Salut
Mental i Addiccions. Aquest Pla director si
s’aprova i es desenvolupa pot tenir
repercussions importants entre els
professionals de la teràpia cognitiu-
conductual. I en segon lloc, estem acostant-
nos al compte enrere del  Congrés Mundial,
i volem que aquest esdeveniment tingui un
adequat i ampli ressò a tot el país. El gabinet
de premsa estarà coordinat i dirigit per la
Glòria Giménez i comptarà amb la
col·laboració de Miriam Bonet, Anabel Charro
i Beatriz Molinuevo.

El compromís establert
comportarà descomptes per als
socis i d’altres avantatges

Professionals de tota Espanya
podrán ser membres de la SCRITC

El futur gabinet de premsa
adquireix més rellevància de cara
al mundial del 2007

Per últim, volem aprofitar l’avinentesa per a
manifestar públicament el nostre agraïment
als socis que han constituït el grup de treball
i que gràcies al fruit del seu intens treball la
nostra societat disposa d’aquests criteris
d’acreditació. Gràcies a,  Arturo Bados,
Xavier Caseras, Marta García, Mª José
Martín, Josep Mª Peri, Carmina Saldaña,
Josep Toro i Xavier Torres.



?Josep Maria Farré

L’objectiu d’aquest curs introductori és el de
proporcionar els coneixements mínims
necessaris, tant en la vessant teòrica com
en la pràctica, per tal que el professional
pugui orientar-se en la modalitat d’intervenció
terapèutica més adient. Es desenvoluparan
els aspectes que configuren l’inici d’una
psicoteràpia, les seves indicacions, les seves
limitacions i la seva avaluació.

El curs serà impartit per professionals del
Servei de Salut Mental del Parc Taulí,
d’ACCEP (Associació Catalana per a la
Clínica i l’Ensenyament de la Psicoanàlisi)

i de la SCRITC (Societat Catalana de
Recerca i Teràpia del Comportament).

Adreçat a: MEF de psiquiatria, PEF, metges
d’Atenció Primària de Salut, psicòlegs clínics
i tots aquells interessats en adquirir uns
coneixements bàsics sobre la psicoteràpia.
Preu: socis de la SCRITC, 400 euros
Data: Del 8 d’octubre de 2006 al 14 de juny
de 2007
Informació: Secretaria acadèmica. Anna
Finestres. Tel. 93 745 83 76. Horari: Dll a Dj
de 10:00 a 13:00h i de 15:00 a 16:00h.
També podeu consultar l’apartat de cursos,
jornades i congressos del web: www.cspt.es

En Josep Maria Farré Cap del Servei de
Psiquiatr ia,  Psicologia i  Medicina
Psicosomàtica del Institut Universitari
Dexeus, és un dels fundadors de la SCRITC
que va néixer en torn a la UAB com a nucli
inicial de la Teràpia de Conducta a Catalunya.
Una de les fites que destaca dels inicis de
la SCRiTC és la igual presència de psicòlegs
i psiquiatres que va ser possible per l’actitud
objectiva científica, l’interès per la biologia
i la personalitat heretades de l’esperit del
Maudsley Hospital. Així va ésser possible
que psicòlegs i psiquiatres actuessin junts
sense corporativisme, mostrant el respecte
general de la Psiquiatria Catalana per la
Teràpia de Conducta.

El 1999 la SCRiTC li va atorgar el premi
Paulov; a més a més de l’any 2002 al 2005
va ser president de la nostra societat.
D’aquests anys en podem destacar grans
projectes que l’actual junta ha heretat com
la realització del Congrés Mundial del 2007
a Barcelona, reprendre les relacions amb
l’Institut d’Estudis Catalans, el disseny de
l’acreditació com a Terapeuta i Supervisor
Cognitiu-Conductual engegada recentment,

i l’aposta per una societat civil catalana que
configura la única representació de l’Estat
Espanyol a la EABCT. De la seva
experiència, en destaca la passió i dedicació,
que qualifica com a extrema en determinades
ocasions, per part dels membres de la Junta
que van compartir amb ell aquests anys, i
que entén com a una actitud d’intens vincle
per la defensa de l’actual situació i en la que
tots ens sentim vius.

També hem de destacar alguns reptes que
han quedat pendents, com el fet de no deixar-
se seduir per les millores aconseguides i la
sensació de benestar, doncs no s’ha
aconseguit la influència i la presència de la
Teràpia Cognitiu Conductual en la Salut
Mental. Així com la gran assignatura pendent
que es pot resumir en “La SCRiTC ha
participat en la política però no n’ha fet!”.

Fulletó del curs
d’introducció a les
psicoteràpies >>

Els autors realitzen una revisió de la evidencia científica existent fins l’actualitat de l’ ús
de la TCC en el tractament de l’esquizofrènia. Els autors de la revisió, observen un augment
del suport empíric del ús d’estratègies cognitiu-conductuals en l’esquizofrènia. Hi ha cinc
fonts d’informació que avalarien l’ús de la TCC en el tractament de l’esquizofrènia: 1)
l’evidencia científica procedent dels assatjos clínics aleatorizats, on per regla general
s’observen millories en l’àrea símptomàtica  2) les tècniques acceptades tal com (a) el
desenvolupament d’una aliança terapèutica centrada en la perspectiva del pacient, (b) les
explicacions alternatives del símptomes, (c) la reducció del impacte dels símptomes positius,
(d) i la interacció amb la mediació. 3) També delimiten les similituds i diferències amb altres
intervencions psicocials,  4) i les diferències entre Estats Units e Anglaterra en la implantació
de les teràpies, on en aquest darrer país s’observa una fàcil accessibilitat a aquest tipus
d’intervencions, 5) i per últim, la direcció actual de la investigació, centrant-se en la
comorbilitat amb trastorns per ús de substàncies, el desenvolupament d’estratègies
d’intervenció en les primeres fases de la psicosis i en la interacció entre la medicació
antipsicòtica i la TCC

Els autors comenten de manera anecdòtica la primera publicació de la TCC en el tractament
de l’esquizofrènia que va realitzar un dels pares de la teràpia cognitiva, Aaron Beck, ara
fa aproximadament 50 anys. També  emfatitzen com, des de llavors, la utilització de
psicoteràpia en l’esquizofrènia va quedar paralitzada com a conseqüència dels resultats
obtinguts per part de la psicoteràpia dinàmica. Tots els estudis de resultats dels assatjos
clínics han indicat l’eficàcia i efectivitat de les intervencions cognititu-conductuals,
especialment aquells estudis realitzats a Anglaterra.

Pels autors, la teràpia cognitiu conductual a l’esquizofrènia hauria de consistir en almenys
10 sessions ben estructurades, planificades al llarg de 6 mesos i realitzades per  terapeutes
especialment entrenats i sempre conjuntament amb el tractament farmacològic.

Le CD-SCRITC’05 est arrivé!

Ja és aquí el CDSCRITC2005. L’obra que
recull el més destacat de les ciències de la
conducta de l’any ja és a l’abast de tots els
socis de la SCRITC. Com sabeu, des de la
junta de la societat havíem pensat en poder

oferir alguns avantatges als socis
i creiem que aquest serà un

“premi” molt ben rebut per
tots. El CD d’aquest any
conté gairebé 40 capítols
dedicats a temes diversos
r e l a c i o n a t s  a m b  l a
psicologia i la psiquiatria,

realitzats per 36 autors. Els
autors principals són tot

membres de la SCRITC.

En el futur volem que aquesta obra
d’actualitzacions tingui més capítols i més
col·laboradors. Estem segurs que us
agradarà i esperem que cada any, com el
beaujolais, podem anunciar-vos la sortida
d’un nou CDSCRITC.

Benvolguts companys, us volem recordar
que aquest és el vostre racó,  volem que
participeu de manera activa en aquest
espai al full de la nostra societat. I no sols
això, volem dinamitzar la pàgina web,
que aquesta sigui un instrument de
consulta de referència per part dels socis.
Per aquest motiu volem anar actualitzant
els continguts de la pàgina web, això es
faria creant un fons de materials de teràpia
cognitiu conductual adaptats a la nostra
llengua. La idea seria tenir accés a
registres de teràpia,  tríptics informatius
de la TCC en diferents trastorns,  i que
aquest estiguessin a l’abast de tots els
socis (no cal dir que sols es penjarà a la
web aquells continguts que compleixin
rigorosament la llei de la propietat
intel.lectual i segons les condicions que
els autors ens autoritzin). I per últim,
també ens agradaria que ens féssiu
arr ibar  referències d ’ar t ic les,
suggerències, notícies, altres pàgines
web que siguin interessants de conèixer
i les anirem posant a l’abast els altres
socis.  Podeu fer-nos arribar les
suggerències a les adreces:
info@scritc.org o a
jordi.cid@telefonica.net (Coordinador de
l’InfoSCRITC)
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París: EABCT 2006
D’altra banda, com ja us vàrem comunicar, 
el congrés europeu de teràpies cognitives
i conductuals se cel·lebrarà aquest any a
Paris del 20 al 23 de setembre d’enguany.
En aquests moment ja teniu el programa
definitiu a la pàgina web del Congrés. Podeu
trobar més informació a:
www.eabctparis2006.com/public/index.asp

Curs d’introducció a les
psicoteràpies

Tractament dialèctic
conductual del trastorn
límit de la personalitat
A càrrec de Joaquim Soler (Hospital de Sant
Pau). Lloc a determinar. Dates: durant la
tardor del 2006

Tractament dels trastorns
de l’alimentació
(anorèxia, bulímia i
trastorn per fart)
A càrrec de: Dr. Fernando Fernández Aranda
(Servei de PSQ de l‘Hospital Universitari de
Bellvitge, Professor associat UB,  Membre
de la Junta de la Academy for Eating
Disorders). Lloc a determinar. Dates: durant
la primavera del 2007.

www.scritc.org

.../... de la SCRITC 2005” on hi trobareu
resumit el bo i millor (“the very best” com
anuncien els millors discos recopilatoris)
que s’ha publicat en l’àmbit de la teràpia
cognitiva i conductual arreu del món durant
el darrer any. Des d’aquí vull donar les
gràcies a en Miquel Ángel Fullana i n’Óscar
Andión per la bona tasca de coordinació de
l’obra que han realitzat. Tanmateix, vull agrair
a tots els autors que hi han participat i que
han permès que aquest projecte es fes
realitat.

L’objectiu d’oferir formació continuada el
conformen també els tres cursos que per
norma general s’organitzen al llarg de l’any
acadèmic. I per acabar, el punt àlgid es troba
en la celebració de la nostra estimada
Jornada, que no només pretén formar si no
també ser un pretext amable per al
retrobament amb les velles amistats i la
xerrada distesa entre col·legues. El gran
acte científico-social de la nostra Societat.

Pensem que els tallers internacionals, els
cursos, la Jornada, el CD de revisions
anuals, ens porten pel bon camí per assolir
que la SCRITC sigui garantia d’una formació
continuada eficaç.


