
Els nostres col·legues finlandesos, per
exemple, estan preparant el 38è Congrés
Europeu de Teràpia cognitiu conductual. La
trobada se celebrarà del 10 al 13 de
Setembre de 2008 a Helsinki (Finlandia). Al
mes de Juny de 2007 faran la primera crida
a la participació al congrés. Si desitgeu més
informació la trobareu a la pàgina web:
www.eabct.org

Des de la Junta de la SCRITC volem felicitar
a les joves sòcies de la SCRITC, Lorena
Fernández i Núria Jaurrieta com a
guanyadores del sorteig de la Inscripció del
Congrés Mundial de Teràpies Cognitives i
Conductuals.
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Societat Catalana de
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Comportament

Aquesta imatge aviat serà realitat

La Junta
informa...

El trobareu adjunt al butlletí
En aquest número us adjuntem la segona
edic ió del  CD-SCRITC,
Actualitzacions de la
Societat Catalana de
Recerca i Teràpia del
C o m p o r t a m e n t
2006. Des de la
Junta volem felicitar
als coordinadors,
M i q u e l  À n g e l
Ful lana,  Lorena
Fernández i Óscar
Andión, per la seva
magnífica feina, i als 39
socis de la SCRITC per
l’elaboració dels 26 capítols de l’obra.

Ja estem començant a preparar la celebració
del 25è aniversari de la nostra societat i per
aquest motiu, entre altres actes, volem
comunicar-vos que l’any vinent es realitzarà
un Taller Internacional totalment gratuït per
als socis permanents de la nostra societat.
Anireu rebent notícies d’aquest i altres actes
amb motiu dels 25 anys de la SCRITC.

Lorena Fernández i Núria Jaurrieta
hi aniran de franc

La celebració ja es prepara

Diferents aspectes d’Helsinki >>

Recordeu companys que malgrat el Mundial
està aquí, hi ha altres cursos, jornades i
congressos de Formació Continuada en
l’àmbit de la Teràpia Cognitiu conductual
que s’estan preparant. 

Més oportunitats de
formació fora del mundial

Recordeu també que Les Jornades Latini
Dies,  se celebraran el 29 i 30 de Setembre
de 2007 a Cluj-Napoca, Rumania. Els que
esteu interessats en participar-hi podeu
informar-vos a la pàgina web de les jornades:
www.latinidies2007.ro

www.scritc.org

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
aquests 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,
suggeriments, notícies, altres pàgines
web que siguin interessants de conèixer
i les anirem posant a l’abast dels altres
socis. Podeu fer-nos arribar els vostres
suggeriments a les adreces:
info@scritc.org o a jordi.cid@telefonica.net
(Coordinador de l’InfoSCRITC)

Us recordem que des de l’1 de gener del
2007 i fins el 31 de desembre de 2008 ja es
pot sol·licitar  l’acreditació de terapeuta
cognitiu-conductual per via transitòria.
Trobareu tota la informació necessària i
actualitzada sobre el procediment a la web
de la nostra societat: www.scritc.org

La via transitòria romandrà oberta
fins el 31 de desembre del 2008

Jornades Latini Dies
29 i 30 de setembre’07

38è Congrés Europeu
Primera crida: juny’07!

El gabinet de premsa anima als socis que
vulguin participar en una tasca de recerca
periodística i seguiment d'articles publicats
a la premsa. El seguiment es faria d'aquells
articles que cal que siguin contestats, ja
sigui per la seva inexactitud o errors pel que
fa als continguts o en referència a la teràpia
cognitiva i conductual.

Podeu adreçar aquesta informació a la
secretaría de la SCRITC (www.escritc.org),
fent referència al Gabinet de premsa.

Un cop ens arribi la informació la Junta farà
un seguiment del tema, i finalment valorarà
si la SCRITC es posiciona públicament.

Animeu-vos a participar




