
a SCRITC es troba en aquests moments en una època de creixement
i de canvi. El catalitzador ha estat la co-organització del Mundial
que celebrarem a Barcelona el juliol de l’any vinent. I des de la
Junta volem aprofitar aquest esdeveniment únic i irrepetible en  la

història de la nostra Societat per a donar-li l’impuls definitiu a fi que passem a ser
una Societat científica en l’àmbit de les ciències del comportament de primera divisió.
No volem guanyar cap “champions league”  (tot i que co-organitzar un Mundial a
casa és gairebé com conquerir-la), però sí assolir i consolidar una bona posició entre
les Societats  importants d’Europa. I per a aconseguir-ho en aquest moment necessitem
dues coses.

La primera, és una major implicació de tots els socis a l’hora d’impulsar el creixement
de la nostra Societat. I és per això que vull aprofitar aquesta plataforma que suposa
l’Infoscritc per a fer la següent crida. Us vull demanar que per uns instants penseu
en els vostres companys de feina que treballen en l’àmbit de les ciències del
comportament. Penseu en els seus noms, visualitzeu les seves cares. Pregunteu-
vos ara, si són socis de la SCRITC. Ben segur que cadascun de vosaltres en trobarà
més d’un que no n’és de soci. Doncs bé, us animo a que aprofiteu la primera ocasió
que tingueu, potser demà mateix, per a parlar-li de la SCRITC: dels beneficis que
comporta ser-ne soci (preus  molt econòmics a les seves activitats formatives, la
Jornada, l’edició del “CdSCRITC”, l’obtenció de l’acreditació de terapeuta cognitiu-
conductual a nivell europeu, el directori professional, la pertinença a la EABCT, etc.)
i expresseu-li també l’orgull de pertànyer-hi, perquè ser de la SCRITC és també una
qüestió de sentiments. .../...
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Thomas Borkovec serà un dels ponents al mundial de Barcelona

La Junta
informa...

La data límit per a enviar-los
acaba el 31 de gener de 2007

Des que va iniciar-se el procés per acreditar-
se com a terapeutes cognitius-conductuals
 s’han anat plantejant una sèrie de dificultats
i dubtes, la resolució de les quals feien que
el termini de presentació de sol.licituds fos
insuficient. Per tal de facilitar els tràmits i
resoldre els dubtes, la Junta ha considerat
convenient ajornar la data límit de
presentació, i ha aprovat l’ampliació de
presentació de sol.licituds fins el dia 15 de
desembre. Tanmateix, podreu  a partir del
més de novembre obtenir les respostes als
dubtes més freqüents a la web de la nostra
societat: www.scritc.org

S’amplia el termini de
presentació de sol·licituds fins
el dia 15 de desembre

Benvolguts companys us animem a enviar
treballs per a participar de manera activa al
WCBT de Barcelona. Com bé ja sabeu, ja
s’ha obert el termini per a l’admissió de
treballs. Aquests es poden presentar en
format symposium, taula rodona, temes
clínics, taula de discussió, o presentació de
pòsters.  Us animem a que acabeu de donar
els últims retocs a les investigacions que
heu estat fent, o que accelereu aquelles que
encara teniu a mitges o, fins i tot, que en
comenceu i acabeu una  en els propers
mesos. La data límit per a enviar-los acaba
el 31 de gener de 2007. Vejam si
aconseguim una bona representació de
socis-investigadors de la SCRITC en el
“nostre” Mundial. Trobareu tota la informació
necessària a la web

Notícies

Última
hora

El mundial de Barcelona 2007
desperta interès a París
La nostra “associació mare”, la EABCT va
celebrar aquest any el seu trenta sisè (!!)
congrés. Aquest any gairebé un miler d
investigadors i terapeutes cognitiu-
conductuals es van trobar a la “ciutat de la
llum”. En aquesta ocasió els temes eren
molt variats, però varen destacar les
presentacions sobre trastorns obsessius i
depressió.

D’obsessions, obsessius i trastorns de
l’espectre en varen parlar especialment
investigadors americans ben coneguts per
tots els interessats en el tema: G. Steketee,
R. Frost, N.Rector, etc. També en va parlar
un tal Salkovskis...membres del seu equip
van presentar dades sobre el tractament

intensiu del TOC basat en el model cognitiu
que proposa l’investigador anglès, que, s’ha
de reconèixer, és tan atractiu (el model, no
ell) com poc avaluat en estudis controlats.

Hi varen assistit també vells coneguts de la
SCRITC, com David Clark, que va parlar
especialment de fòbia social i Adrian Wells,
que segueix insistint amb la teràpia basada
en les metacognicions i que ha publicat
recentment alguns interessants treballs sobre
tractament de les rumiacions depressives.

La depressió va ser també un focus d’atenció
important al congrés. Entre els ponents més
destacats hi va haver Steve Hollon, que va
mostrar dades d’estudis recents on s’ha
comparat l’activació conductual, la teràpia
cognitiva i els antidepressius, amb resultats
gairebé idèntics en el tractament de la
depressió major.

Com ja és habitual en aquesta trobada, hi
havia un important nombre de professionals
que pertanyen a la SCRITC. La nostra
societat, però, hi va ser present de manera
molt especial en el “stand” del mundial de
Barcelona 2007 (hi ha algú que encara no
sàpiga que la SCRITC co-organitza el
mundial?). Allà, els presidents dels comitès
transnacionals, Rod Holland i Phillip Tata,
juntament amb Xavier Caseras i altres
membres de la SCRITC, oferiren informació
de tot tipus sobre el congrés als interessats.
Cal dir que l’interès mostrat tan pel programa
científic com per la ciutat de Barcelona varen
ser extraordinaris, el que fa preveure una
magnífica assistència al congrés...pel que
falten menys de 300 dies!!

En l’INFOSCRITC nº 46, en l’apartat
de la  Junta Informa. Es donava les
gràcies als socis que van participar en
el grup de treball dels criteris
d’acreditació de terapeutes i terapeutes-
supervisors cognitiu-conductuals, i es
van ometre el nom de dos companys
que també van par t ic ipar -h i ,
concretament el d’en Ramon Gaja i na
Natàlia Calvo. Per la qual cosa on deia
“Gràcies a, Arturo Bados, Xavier
Caseras, Marta García, Mª José Martín,
Josep Mª Peri, Carmina Saldaña, Josep
Toro i Xavier Torres” , hauria d’haver
dit “Gràcies a,  Arturo Bados, Xavier
Caseras, Natalia Calvo, Raimon Gaja,
Marta García, Mª José Martín, Josep
Mª Peri, Carmina Saldaña, Josep Toro
i Xavier Torres.”

Us volem recomenar la lectura de l’article:
Richard Layard The case for psychological
treatment centres. BMJ 2006;332;1030-1032
http://bmj.com/cgi/content/full/332/7548/1030

En aquest breu article publicat per un
economista al BMJ, ens narra els beneficis
en relació als costos d’aplicar les teràpies
basades en l’evidència en ansietat i
depressió, segons les guies del Institut
Nacional de Salut i Excel·lència (NICE). Per
finalitzar, realitza una interessant anàlisi de
les necessitats que és derivarien de
l'aplicació de les directrius de la guia NICE

L’evidència empírica augura un
bon futur a la TCC, en la proposta
de desenvolupament de centres
de tractaments psicològics

al Regne Unit. La qual cosa suposaria la
formació de 10.000 terapeutes en teràpies
basades en l'evidència i la creació de nous
centres diferenciats del Centres de Salut
Mental, on s’apliquessin sols els tractaments
psicològics.

www.scritc.org



docència i uns glaçons de pràctica clínica.
Xavier creu que el futur de la SCRITC s’ha
de basar en dos pilars: millorar i fomentar
la formació en teràpies cognitivo-conductuals
i aconseguir un adequat reconeixement
d’aquestes al nostre país.

Ara ja té televisor.

Fulletó del curs de Teràpia Dialèctica
Conductual >>

?Xavier Caseras

Els autors fan una extensa revisió sobre els efectes duradors de la teràpia cognitiu
conductual (TCC) en els trastorns depressius i d’ansietat. Es centren en aquests trastorns
doncs és en aquests on s’ha demostrat que les intervencions cognitives i conductuals
tenen efectes de llarga durada perquè redueixen el risc de reaparició de símptomes un
cop s’ha finalitzat el tractament.

A la primera part, analitzen els processos causals relacionats amb l’efecte durador de les
intervencions i si aquests efectes reflecteixen la mobilització de mecanismes cognitius o
d’altre tipus. Pel que fa als processos causals fan l’anàlisi en dues direccions: si els efectes
duradors de la TCC són la conseqüència de la milloria dels factors que generen els riscs
de recaiguda o bé si les intervencions introdueixen estratègies compensatòries que
compensen aquests riscs de recaiguda.

Posteriorment, analitzen el paper d’altre tipus d’intervencions en salut mental. En el cas
de les medicacions psicoatives, conclouen que en aquestes no s’han observat efectes tan
duradors, per la qual cosa se les ubicaria en intervencions de caire pal·liatiu en la seva
natura.

Els autors també inclouen en l’estudi altres intervencions de caire més psicosocial, tot i
que  encara no han estat  estudiades en prou profunditat, semblaria ser  que també
produirien canvis a llarg termini.

Els autors conclouen que un dels principals beneficis que proporcionen les intervencions
cognitives i conductuals respecte el tractament dels trastorns depressius i ansiosos és la
reducció del risc de recaigudes després de la finalització del tractament, i acaben insistint
en la necessitat de comprovar si aquests efectes també es donen en altres trastorns.

Què es cou al mundial?

Com un gran plat de complexa el.laboració
i exquisit paladar, des d’aquest INFOSCRITC
 i fins que comenci el “nostre” mundial volem
explicar-vos quins són els ingredients que
formaran part d’aquest excel·lent plat. No
obstant això, no seguirem per la via de la
bona cuina, si no que ho farem continuant
el símil emprat pel nostre president a
l’editorial. Això vol dir, que dins la secció de
novetats us anirem fent cinc cèntims
d’aquelles figures i líders de la TCC dels
que podrem gaudir en l’ampli ventall de
temes que s’aixopluguen dins la TCC
(formació, recerca, noves aplicacions,  noves
intervencions per a noves patologies o
patologies emergents).

Comencem per alguns dels “cracks”,
fotografia de portada d’aquest INFOSCRITC,
en Thomas Borkovec de la Penn State
University, una de les figures més
representatives del desenvolupament
empíric de la TCC  que ens parlarà de com
assolir de manera efectiva l’aplicació dels
coneixements que s’obtenen de la
psicoterapia centrant-se en els trastorns
d’ansietat. En aquesta àrea temàtica  tindrà
la companyia de dos dels líders del
desenvolupament del model de TCC de
l’ansietat, en David M. Clark y Paul

L’Associació Britànica de Teràpia Cognitiu-
Conductual, organitza tallers de tardor i
hivern.  En destaquem un sobre la supervisió
i entrenament en la TCC (30 de Novembre
d’enguany) i un altre sobre com fer front als
pensaments paranoics i de suspicàcia (7 de
febrer de 2007). Consulteu el web
www.bacbct.com per a més informació.

La Societat Francesa de Teràpia Cognitiva
i de Conducta, celebra la 34 Jornada
científica de TCC, el 16 de desembre de
2006 a Paris. Destaquem els tallers que
versen sobre els trastorns d’ansietat, la
Hiperactivitat en adults, la motivació, els
trastorns obsessius-compulsius, el
tractament del trastorn post-traumàtica i el
maneig de l’ estrès. Més informació a:
www.aftcc.org

Per últim, us volem recomanar que doneu
un cop d’ull a la pàgina web del centre de
teràpia cognitiva d’oxford: www.octc.co.uk,
on hi trobareu una extensa programació
regular de tallers de formació continuada en
teràpia cognitiva i de conducta.

Cop d’ull a la formació en
altres societats de l’EABCT

Parleu-li finalment del Mundial que s’acosta
i, ja en darrer lloc, lliureu-li el tríptic informatiu
que us hem inclòs acompanyant l’InfosScritc.
Amb una mica de bona voluntat i d’il·lusió
podrem aconseguir que cada soci aporti un
nou soci. La SCRITC i Xavier Caseras van tan units

com dos estímuls d’un encadenament.
Xavier és va llicenciar i doctorar en Psicologia
a la Universitat Autònoma de Barcelona, on
treballa com a professor i investigador. Aquí
precisament, a la UAB, va conèixer la
societat, que tenia -i té- la seva seu a la
Unitat de Psicologia Mèdica de la universitat
de Bellaterra.

Ha estat membre de la junta de la SCRITC
sota el regnats de Josep Maria I (Peri) i
Josep Maria II (Farré). També durant uns
anys ha fet d’ambaixador de la SCRITC en
territoris estrangers. I és en bona part gràcies
a la seva tasca com a representant
internacional que en uns mesos viurem la
fita més important de la història de la nostra
societat, la co-organització del congrés
mundial de Barcelona.

Un altre projecte del qual ha estat participant
destacat és l’elaboració dels estàndards de
formació que ara han permès a la SCRITC
iniciar el procés acreditatiu de terapeutes
cognitiu-conductuals. Apassionat de la

investigació, possiblement més conductual
que cognitiu, Xavier ha viscut i treballat els
últims anys a Anglaterra, primer a
Southampton i després a l’Institut de
Psiquiatria de Londres.

Recentment ha tornat a Catalunya, on la
seva intenció és seguir amb el “cocktail” de
2/3 de recerca combinada amb una part de

La segona cosa que necessitem  per a ser
a primera divisió és impulsar la vostra
participació activa a la Societat. Això ho
podeu fer fent-nos arribar propostes de
noves iniciatives, de cursos, o noticies o
comentaris per a la secció “El racó del soci”
, o també fent una tasca de divulgació de
l’existència de la SCRITC, ja sigui entre els
vostres companys de feina o el públic en
general. Al cap i a la fi, la SCRITC som tots.

Envieu els vostres comentaris a:
info@scritc.org. Els esperem!

R. Bayés publica: “Afrontando la
vida, esperando la muerte”
Avui us recomanem la lectura d’un llibre,
que és una novetat editorial!!!

El  Professor Bayés, premi Pavlov concedit
per l’SCRITC, ha publicat un llibre on destil·la
el coneixement actual de com es pot fer
front a la vida quan s’espera la mort. Un
tema complex i molts cops etiquetat com a
tabú per la nostra societat, l’autor el
reflexiona  amb saviesa, sensibilitat, aportant-
nos amb gran claredat pedagògica com és
la vivència del patiment en les malalties
greus i com s’ha de plantejar el seu
abordatge des de l’assistència.

Coberta del llibre de
Ramón Bayés, editat per
Alianza Editorial en la
colecció: Ensayo >>

Salkovskis, de l’Institut de Psiquiatria de
Londres, els quals ens par laran,
respectivament del desenvolupament de
l’efectivitat de les TCC en els trastorns
d’ansietat, i de les noves direccions de la
TCC en aquests trastorns.

I Finalitzem amb altres dues “estrelles” del
coneixement dels trastorns de l’espectre
psicòtic i bipolar, que ben segur ens deixaran
bocabadats explicant-nos els últims avenços
en aquests camp. En Richard Bentall de la
Universitat de Manchester, ens parlarà dels
trastorns bipolars i na Philipa Garety de
l’Institut de Psiquiatria de Londres, ho farà
dels últims avenços en els models cognitius
de la psicosis.

Per avui res més, si voleu més tastets de
les coses  que es couen al Mundial  haureu
d’esperar al proper INFOSCRITC.

A la foto Rod Holland, President del Comité
Organitzador del WCBCT 07>>

Curs de Teràpia
Dialèctica Conductual
TDC és el tractament de primera elecció en
el tractament de pacients diagnosticats de
TLP, i és una de les poques teràpies
psicològiques que té l'etiqueta d'empíricament
validades (Roth i Fonagy, 2002). La podrem
aprendre d'un dels psicòlegs clínics, en
Joaquim Soler, que s'ha format en aquesta
modalitat amb la Prof. Marsha Linehan i   que
ha estat pioner en l'adaptació d'aquesta
modalitat terapèutica al nostre país. Veieu
el fulletó adjunt a l’infoSCRITC.


