
Com bé haureu notat per la portada d'aquest
número, estem en època de rebaixes. I les
ciències del comportament no es volen
quedar enrere en la febre consumista, de
ciència en el nostre cas. Així que us volem
recordar que el termini més econòmic
d'inscripció al Congrés Mundial s'acaba el
28 de febrer. Qui ho faci després d'aquesta
data, s'haurà de "retratar" pagant 100 euros
més, ó 200 si ho fa després del 4 de
juliol.  Per tant...correu que això s'acaba!

Realitzeu ara la inscripció i
aprofiteu-vos del preu més
avantatjós

En aquesta ocasió us faig arribar les
referències de dos llibres que m’han
embadalit, per a què si és del vostre interès
els pugueu consultar. Ambdós, estan
extremadament indicats per aquelles
persones que s'estan formant en la TCC. El
primer versa sobre la Teràpia cognitiva de
grups, d’en Michael Free. Aquesta segona
edició anglesa d’aquest  manual ens dóna
una visió actualitzada de com realitzar grups
de TCC. De l’extensió de l’obra destaquem
que és un manual on explica el procés pas
a pas de la teràpia de grup, i l’actualització
feta en els diferents mòduls d’intervenció.
D’entre d’ells val la pena mirar-se com
plantegen el mòdul de treball de grup  amb
creences nuclears.

El segon llibre no tan nou, és un bon resum
de l’etiologia de les al.lucinacions i els deliris,
i fa una descripció interessant de com
realitzar una bona vinculació amb els
pacients amb trastorns psicòtics, previ a una
avaluació cognitivo conductual d’ambdòs
símptomes i  com treballar-los amb TCC.

a nostra Societat fa temps que ha assolit l’edat adulta. Va néixer fa
23 anys, ha anat creixent, en unes èpoques més lentament i en
d’altres “fent una estirada” notable; s’ha consolidat entre els
professionals de les ciències del comportament del nostre país i ara
ha arribat a l’etapa...d’expansió.

Així doncs, estem embrancats en l’organització del Mundial juntament amb l’EABCT
de manera que totes les Societats que integren l’associació europea ens coneixeran
d’una manera més propera, més íntima diríem, del que ha estat fins ara. I les altres
associacions dels altres continents (la dels Estats Units, l’Australiana, la Llatinoamericana,
la Internacional, la Japonesa i la de Sud-africana) estan ja començant a saber de la
nostra existència.

D’altra banda, en aquesta etapa d’expansió a la que ens referim, estem captant nous
socis arreu dels territoris de parla catalana i socis temporals de la resta de l’estat amb
vistes a la celebració del mundial. De manera que si en l’àmbit de les ciències del
comportament espanyol encara hi havia gent que no ens coneixia, en bona part això
haurà deixat de succeir.

Naixement, creixement, consolidació, expansió... Com les grans nacions o els grans
imperis. Tot i que ens aquests casos la història ens ensenya que sempre s’acaba tot
amb una darrera etapa de declivi i desintegració. Bé, nosaltres creiem
positivament que aquest no serà el nostre final. Al cap i a la fi, som
una societat científica i no pas una gran nació. O sí?
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Realitza la teva inscripció a través del web: www.wcbt2007.com

La Junta
informa...

Envieu les vostres propostes
abans del 31 de maig de 2007

L’any 2007 es convoca el Premi Pavlov, així
que us adjuntem el full on podeu fer les
vostres propostes de candidats. Recordeu
que aquest és un reconeixement que la
nostra Societat fa a alguna figura important
i destacada en el desenvolupament i difusió
de la teràpia del comportament. Envieu les
vostres propostes a la Secretaria de la
SCRITC abans del 31 de maig de 2007.

Els llibres i
els autors

El número corresponent és
el B-47339-2006
Han finalitzat els tràmits pertinents a l’oficina
de dipòsit legal de la Biblioteca de Catalunya
per a que el Cd d’Actualitzacions que ha
editat la SCRITC aquest any (SCRITC 2005)
t ingui el  número de dipòsit  legal
corresponent. D’aquesta manera queda
constància legal de l’edició de l’esmentada
obra. Això permet als autors que hi
participen, la possibilitat de consignar-ho en
el seu curriculum vitae com a publicació. Els
interessats preneu nota del número de dipòsit
legal del Cd editat aquest any, ja que no va
aparèixer imprès en la primera tirada de
Cd’s que vàrem fer: B-47339-2006.

La sòcia Glòria Giménez ha presentat la
seva renúncia per motius personals a
continuar assumint les tasques del gabinet
de premsa.

Com recordareu, en l’Infoscritc del passat
mes de Juliol us vàrem informar de la creació
del gabinet de premsa de la SCRITC, a partir
de la proposta que ens va arribar a la Junta
per part de la sòcia Glòria Giménez.
L’objectiu d’aquest gabinet era aconseguir
una àmplia divulgació i l’adequat ressò
mediàtic de les opinions de la nostra Societat
com a representant de la teràpia cognitiu-
conductual del nostre país.

Des de la Junta volem agrair-li a ella i al seu
equip la valuosa tasca duta a terme durant
aquests mesos, els fruits de la qual ben
segur podran aprofitar les persones que
acabin prenent el seu relleu.

Dues referències per als
interessats en la TCC

La Universidad Complutense de Madrid ha
estat la primera de tot l’estat en concedir un
crèdit de lliure elecció als seus estudiants
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La sòcia Glòria Giménez no
continuarà al capdavant

Aprenent amb els “cracks” i
avançant cap al títol

L’IES i el Ministerio de Sanidad
i Consumo reconeixen el mundial
El “nostre” Mundial Barcelona-2007 ha
obtingut el Reconeixement d’Interès Sanitari
per part de l’Institut d’Estudis de la Salut
(IES) de la Generalitat de Catalunya i per
part del Ministerio de Sanidad y Consumo
de Madrid.

de Psicologia per l’assistència al Mundial
de Barcelona-2007.

També, i tot just abans de tancar aquest
infoscritc us fem saber que La Facultat de
Psicologia Blanquerna de la Universitat
Ramon Llull ha concedit també crèdit de
lliure elecció al Mundial.

Ens congratulem de la notícia mentre ens
mantenim a l’expectativa de que en els
propers mesos altres Facultats vagin prenent
decisions en la mateixa línia.



?

també el secretari de l'AFUNTAP: Associació
per al  Foment de les Noves Tecnologies
Aplicades a la Psicologia .

En Jordi és el webmaster de la SCRITC des
del 2003. I per què ho fa? Doncs perquè li
agrada, ens explica, perquè “és una manera
com una altra d'ajudar a la  nostra SCRITC.
I perquè és una font de reforçament barata:
jo faig uns clics i tothom me dóna
l'enhorabona ... quina feinada! (no saben que
jo només he fet uns clics i que la resta ho
ha fet l'ordinador. La veritat és que m'agrada
fer webs i anar provant els programets i les
novetats que surten al voltant d'Internet”.
Fantàstic! I pensar que els membres de la
Junta ens sentíem culpables cada cop que
li encarregàvem una tasca, mentre resulta
que ell es sentia reforçat amb els nostres
encàrrecs, frisant per rebre’ls...

A la pregunta de què n'opina de la nostra
web (pregunta compromesa i tramposa atès
que ell n’és el principal responsable) ens
respon el següent: “Hi ha tres "oficis" al
darrera d'una web: el dissenyador,
el programador i el gestor dels continguts.
Curiosament en el nostre cas  tots tres són
psicòlegs (amb coneixements d'informàtica
però no són  informàtics) i crec que això, si
encara no es nota, aviat es notarà.  A la
nostra web li falta una mica de vida però
això, per molt que  vulgui el gestor dels
continguts, depèn de l'interès del soci que
la visiti”.

Volem aprofitar per donar el nostre públic
agraïment a en Jordi per la  tasca que duu
a terme a la nostra web.

I qui vulgui tafanejar a la seva web:
http://jordi.llabres.info. Com no havia de tenir
la seva web un home així!

En Jordi és fill de ses Illes. Va completar la
Llicenciatura en Psicologia a la Universitat
de les Illes Balears l’any 1994, doctorant-se
el 2000 amb la tesi titulada “Intervenció
assistida per ordinador en infants de primària
amb baix rendiment acadèmic”. Esta casat
i té un nin i una nina (ben macos, per cert).

És professor de la UIB (Àrea de Personalitat,
Avaluació i Tractaments Psicològics del
Departament de Psicologia). En l’actualitat
imparteix les matèries "Alteracions del 
Comportament" als psicòlegs i "Trastorns
de Conducta i de  Personalitat" als mestres
d’educació especial. Forma part del grup
de  recerca de l'Institut Universitari
d'Investigació en Ciències de la Salut
( IUN ICS)  de  l a  U IB  anomena t
"Neurodinàmica i Psicologia Clínica" (NDPC).
Actualment està treballant en el projecte de
recerca titulat "Dinámica  no lineal de la
ansiedad: nueva perspectiva en la evaluación
y el tratamiento de los trastornos fóbicos".
D’altra banda, ens explica que segueixen
desenvolupant el “CAFFT: Computer
Assissted Fear of Flying  Treatment.”

I què fa en Jordi en el seu temps lliure?
Doncs ens explica que sol estar relacionat
amb les tecnologies de la informació i de la
comunicació (TIC).

Actualment la seva principal afició és
participar en l'Associació de Pares i Mares
de l'escola del seu fill on hi fa la web, n’és
el secretari i, a més, ajuda a fer paelles.  És

Vàrem començar la secció amb petits tastets
. Però prepareu-vos que des d’aquesta data
fins l’Infoscritc que editarem abans del
mundial, us demostrarem com el nostre
mundial està per sucar-hi pa!!! Avui us
oferirem una diversitat d’ entrants pròpia
dels àpats de les Festes Nadalenques que
acabem de finalitzar.  25 entrants però amb
la particularitat que sols en podrem triar un.
Aquests entrants són els tallers pre-congrés.

Tots ells els impartiran primeres figures de
la teràpia cognitivo conductual, sols teniu
que mirar els cognoms d’ells  Padesky, Foa,
Resick, Wil l iams, Borkovec, Clark,
Salkovskis, Wells, Leahy, Fennel, Bennett-
Levy, Mueller, Morin, Harvey, Reinecke,
Rapee, Perrin, Van der Gaag, Lam, Young,
Dattilio, Wilson, Marlatt, Lindsay, Hayes,
Pellicer, Capafons, Muldman, Santiago,
Sevilla.

I vosaltres em direu, home llistar els noms
no té gràcia, doncs uns tastets en format
d’aprenentatge associatiu de l’escala de
memòria de Weschler...

Fulletó del curs Tractament dels Trastorns
de l’Alimentació >>

Encara no s’ha descobert cap marcador biològic de la síndrome de l’intestí irritable. En l’actualitat, la principal hipòtesi etiològica d’aquest
trastorn sosté una alteració en la transmissió bidireccional entre el sistema nerviós central i l’entèric que va més enllà de les antigues
explicacions basades únicament en alteracions de la motilitat intestinal.

Seguint la tendència en la Psicologia de la Salut d’exculpar als estressors majors i quotidians de les alteracions somàtiques orfes de
troballa orgànica, els autors ens recorden la capacitat iatrogènica de les creences i expectatives que els pacients atribueixen als seus
símptomes en la síndrome de l’intestí irritable (recordem que la relació entre la modificació a la clàssica de la visió negativa d’un mateix,
el seu entorn o el futur i la milloria dels símptomes gastrointestinals és escassa sinó nul·la).

Per tant, Lackner i cols. intenten comprovar si la TCC basada principalment en la modificació de l’atribució d’un caire amenaçador als
símptomes gastrointestinals és capaç de millorar la síndrome. Tanmateix, sobre la base dels models que sostenen que un estil de
processament de la informació centrat en la detecció d’amenaces és capaç d’alterar l’eix neuroentèric, aquesta milloria hauria de
correspondre’s amb la observació de canvis significatius en l’activitat de les àrees cerebrals encarregades de processar la orientació
cap els senyals de perill, l’atenció als estímuls temuts, la vigilància i l’autocontrol emocional.

En concordança amb nombrosos estudis previs, la TCC va comportar millories clínica i estadísticament significatives de la simptomatologia
gastrointestinal i afectiva. Tal i com s’havia predit, la milloria simptomàtica es va correspondre amb canvis en l’activitat cerebral de
l’amígdala, l’escorça cingulada anterior i l’escorça prefrontal medial. Segons els autors, els canvis en l’activitat amigdalar suggereixen
que l’eficàcia terapèutica de la TCC podria estar mediada per la reducció de la vigilància deguda a l’increment del llindar de resposta
de l’amígdala a l’estimulació percebuda com a potencialment nociva (és a dir, a la reducció de la percepció d’amenaça). Els canvis
observats en l’activitat de l’escorça cingulada anterior indicarien un increment de la capacitat de regulació emocional en general i de la
dimensió afectiva del dolor en particular. Finalment, els canvis observats en l’escorça prefrontal medial estarien relacionats amb la
codificació emotiva dels estímuls i, més important, amb la capacitat d’autocontrol emocional mitjançant la modificació del significat atribuït
als esdeveniments.

En resum, l’estudi de Lackner i cols. és el primer en demostrar que en la síndrome de l’intestí irritable, els canvis clínics obtinguts amb
la TCC es corresponen amb canvis en l’activitat cerebral que semblen atorgar més pes al potencial nociu atribuït als símptomes que al
control dels esdeveniments vitals estressants.

Tractament dels
trastorns de l’alimentació
Els dies 23, 24, 30 i 31 de març tindrà lloc
aquest curs, en format de seminari pràctic,
que serà impartit pel  Fernando Fernández
Aranda, coordinador de la Unitat de TCA del
Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari
de Bellvitge,  la Isabel Sánchez i la Nadine
Riesco, totes dues psicòlogues adjuntes de
la mateixa unitat.

Els objectius del curs són: reconèixer
adequadament la clínica i el diagnòstic dels
pacients afectats per aquests trastorns de
l’alimentació, així com l’avaluació psicològica
a realitzar; conèixer els diferents recursos
terapèutics per intervenir en pacients amb
aquests trastorns i com utilitzar-los; i conèixer
des d’una perspectiva totalment pràctica la
intervenció psicològica a realitzar en TCA i
com dur-la a la pràctica pas a pas.

Per a més informació veieu el fulletó adjunt
a l’infoSCRITC.

Wells, Adrian Teràpia metacognitiva
Padesky, Cristine Com construir la resilència
Santiago, Soledad Teràpia iconica per l’estilització emocional
Clark, David CBT per l’ansietat social
Young, Jeff Teràpia d’esquemes en els TP
Fennel, Bennet i Mueller El poder dels experiments conductuals
Pellicer i Capafons Hipnosis i CBT
Hayes, Steven Terapia d’acceptació i compromís
Rapee, Roon  Tractament ansietat en nens i adolescents
Marlatt, Alan Mindfulness en el tractament de les Conductes  Addictives

N’heu encertat molts, segur que si. Si teniu més curiositat podeu continuar informant-vos a la
pàgina web del congrés: http://www.wcbct2007.com/programme/workshops.htm

I vosaltres us preguntareu, perquè us informem dels tallers previs al congrés. El motiu es senzill,
després dels dispendis Nadalencs,  recordeu que quan finalitzi l’època de rebaixes, també finalitza
el tipus d’inscripció més econòmica pel nostre mundial. I tal heu observat en la nostra foto de
portada, a part de les rebaixes en la inscripció, el preu dels tallers és també reduït: A  125 euros,
després pugen a 160 fins el mes Març i si ho fem a tocar de les dates del congrés a 195 euros.
D’altra banda, ja sabeu companys que les places són limitades, i qui arriba primer…
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