
.../... els voleu consultar.
Emissió de la notícia sobre el Congrés Mundial
i entrevista al President, en Xavier Pellicer, el dia
12 de juliol, al programa “Informatius migdia” de
RTVE.
Emissió de la notícia sobre el Congrés Mundial
i entrevista al President, en Xavier Pellicer, el dia
12 de juliol, al programa “Informatius migdia”, a
BTV.
Emissió de l’entrevista efectuada a n’en Xavier
Pellicer, a TV3 al canal 3/24 del dimarts 10 de
juliol.
Retransmissió de l’entrevista efectuada a n’en
Xavier Pellicer al programa “A 4 Bandes”, de
Ràdio 4 (RNE Catalunya), el dia  10 de juliol a
les 9.15.
Emissió de la noticia sobre el Congrés Mundial
i entrevista a na Eulàlia Durall, el dia 12 de juliol,
al programa “Informatius vespre” a Canal Català
Vallés.
Retransmissió de l’entrevista efectuada a en
Xavier Pellicer al programa  “Catalunya Mati”, de
Catalunya Ràdio, del 12 de juliol a les 6:45 h.
Podeu accedir al link i escoltar l’entrevista a (46’
35’’):http://www.catradio.cat/reproductor/audio.h
tm?ID=116876
Publicació al Diario Médico de l’entrevista al
President, Xavier Pellicer i a na Christine Padesky
el dia 16 juliol.
Publicació al Diario Médico de l’entrevista a na
Carmina Saldaña el dia 18 juliol.
Publicació d’entrevista a Paul Salkovskis , a l’espai
“La Contra” de La Vanguardia del 25 d’agost.
Publicació d’entrevista a David Clark  I Paul
Salkovskis, a la secció de “Societat” del diari El
País, el dia 11 de setembre.
Està previst que es publiquin dues entrevistes
més, que es van efectuar durant el Mundial, a na
Christine Padesky i a  na Carmina Saldaña, al
diari El País.
Tanmateix, el Gabinet continua la seva tasca per
la difusió de la Teràpia Cognitiva Conductual, de
la que us anirem informant.

stem tots d’enhorabona. S’ha celebrat ja el Mundial i ha estat
un èxit a tots els nivells: l’assistència, l’extens programa
científic ofert, el nivell general dels treballs presentats, els
tallers i l’organització. Ha estat el resultat d’un treball llarg i
intens i d’un engranatge precís per part dels comitès científics

(en llengua anglesa i llengua espanyola) i dels comitès organitzadors local i
internacional. L’èxit ha quedat reflectit també en les diverses felicitacions que hem
anat rebent per part d’assistents a l’esdeveniment.

Ha estat també una fita significativa la presència de la llengua catalana en el congrés,
com ara els certificats d’assistència i de presentació de treballs editats en forma
bilingüe català-anglès, o el simposi organitzat per la SCRITC.

Ens sentim, doncs, orgullosos i plenament satisfets per la feina feta. Vull aprofitar
aquesta tribuna per agrair públicament a tots i cadascun dels membres dels nostres
comitès científic i organitzador i al gabinet de premsa la seva feina. I d’una manera
especial i emfàtica a na Carmina Saldaña i na Rosa Mª Raich del comitè científic i
al Xavier Caseras, Xavier Torres, Eva Baillés, Miquel Àngel Fullana i Jordi Llabrés
per la immensa tasca duta a terme a nivell d’organització per tal
d’aconseguir que el congrés assolís l’èxit final que tots desitjàvem.
Sincerament, moltes gràcies a tots.

Amb aquest Infoscritc us hem adjuntat
novament el tríptic que hem editat que du
per títol “Psicoteràpia i Teràpia Cognitiva-
Conductual”. Encetem ara el període de
difusió de la TCC entre el públic general
mitjançant aquest tríptic. Per tant, aquells
socis que treballeu en un centre públic de
salut o en una consulta privada i que vulgueu
col·laborar en aquesta difusió (per exemple,
deixant uns tríptics a la sala d’espera, a la
recepció, etc.) podeu sol·licitar-ne a
secretaria enviant un correu electrònic
especificant les següents dades: el nom del
soci sol·licitant, nom i adreça del lloc o del
centre on heu pensat en deixar els tríptics
i la quantitat que necessiteu. Us seran
enviats per correu postal. El tríptic també el
podeu trobar a la web en format pdf.

E

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

El Mundial de Barcelona ha estat un èxit a tots els nivells

Emmarcada dins el mundial
Enguany s’ha celebrat la XXII Jornada de
la SCRITC amb unes característiques
especials. Com sabeu, va consistir en un
simposi que vàrem organitzar dins del
programa científic del Mundial amb el títol
“Noves fronteres en teràpia cognitiva i
conductual”. Hi van intervenir David Mataix-
Cols, Jordi Llabrés, Kerry Ressler i Emily
Holmes. La segona part de la nostra Jornada
va consistir en una conferència especial
pronunciada pel Prof. Isaac Marks titulada
“Cognitive-behaviour therapy progress in
delivering self-help and in developing a
common language”. Al final de l’acte li fou
lliurat el Premi Pavlov.

Us informem que ja està en funcionament
el nou directori professional de la SCRITC
a la nostra web. Aquells que hi vulgueu
aparèixer, si encara no ho heu fet, podeu
emplenar les vostres dades a l’apartat
corresponent de la web i fer-ho arribar a
Secretaria. Tingueu en compte que en
aquest directori només hi heu de fer constar
l’adreça professional, no pas la personal,
doncs serà consultat pel públic general que
vulgui accedir a un terapeuta cognitiu-
conductual.

Un instrument de divulgació

Ja es troba en funcionament

Us recordem que ja està obert el període
per a la sol·licitud de l’Acreditació com a
terapeuta cognitiu-conductual i com a
terapeuta-supervisor cognitiu-conductual
per la via transitòria. Animen a tots els socis
que compleixin els requisits per a obtenir
l’Acreditació a que la sol·licitin el més aviat
possible. Ara és el moment també per a que
aquells socis que han vist rebutjada la seva
sol·licitud presentada en primera instància
perquè no complien els criteris establerts
presentin la seva sol·licitud per la via
transitòria. Tingueu en compte que l’obtenció
de l’Acreditació suposarà també obtenir-la
dins d’uns mesos per part de l’associació
europea (EABCT) amb el que això significa
de prestigi i a l’hora de ser reconegut com
a terapeuta o supervisor a la resta d’Europa.
Considereu tanmateix que si figureu al
directori professional de la SCRITC, sempre
us serà més avantatjós, de cara al públic
general que el consulti per a buscar un
terapeuta, el fet de que hi consteu com a
“acreditat”.  En definitiva, l’Acreditació suposa
un segell de qualitat.

És el moment de presentar per
la via transitòria les sol·licituts
rebutjades en primera instància

Les properes jornades de l’EABCT es fan a
Hèlsinki, del  10 al 13 de Setembre del,
2008; consulteu la web www.eabct.com per
a més informació. 

Primer taller de Teràpia d’Esquemes al nostre
país, l’organitza la SCRITC en les dates
següents: divendres 25 de gener (16-20h)
i dissabte 26 (10-14 i 16-20h) de Gener de
2008. Aquest taller serà impartit per en Jordi
Cid, format amb en Jeff Young, autor que
ha desenvolupat la TE, i vol donar a conèixer
les bases per a la intervenció basada en els
esquemes en els trastorns de la personalitat.
Aquest taller seguirà les recomanacions de
formació de la International Society of
Schema Therapy (Delf, 2008), que en el
decurs de l’any vinent es farà la difusió.

Teràpia d’Esquemes

Jornades EABCT’08

La nostra propera Jornada que celebrarem
a la primavera vinent tindrà un caràcter
especial, doncs coincidirà amb la celebració
del 25 anys de la fundació de la nostra
Societat. A més del programa científic
habitual, comptarà amb una secció dedicada
a recordar aquests vint-i-cinc anys d’història
de la SCRITC i a rememorar “els millors
moments” del nostre Mundial. Volem fer una
crida a tots els socis per a que ens feu arribar
propostes i idees a través del correu

La propera edició serà “especial”

El passat quinze de setembre va tenir lloc
a Brighton (Regne Unit) la reunió anual de
la EABCT. Hi varen assistir la majoria de
representants de les societats europees de
teràpia cognitivo-conductual (TCC). En la
reunió es varen tractar diversos temes
administratius relacionats amb l'associació,
que continua en expansió (en aquesta reunió
es va decidir incorporar la societat de TCC
de Macedònia). En destaquem dos que són
especialment del vostre interès. En primer
lloc, es va aprovar que els membres de la
EABCT podrien participar en les activitats
de formació que es realitzin en les diferents
associacions  europees pagant la mateixa
quota d’inscripció que els membres de la
societat que organitza l'event. Què vol dir
això a la pràctica? Doncs que si algun
membre de la SCRITC volgués assistir a
una activitat  organitzada, per exemple, per
la societat italiana, pagaria la mateixa quota
que els membres d'aquella societat. Una
bona notícia, veritat?
En segon lloc, us volem explicar que en
aquesta reunió es van presentar les dades
d'una enquesta sobre satisfacció amb el
congrés de Barcelona. Els resultats, molt
positius: gairebé un 90 % dels que varen
respondre deien estar "satisfets" o "molt
satisfets" amb el congrés i un percentatge
similar deien que tornarien a participar-hi.

Enquesta sobre el Mundial: Un
90% dels participants repetirien

Taller de Teràpia
d’Esquemes

A càrrec de:

Jordi Cid
Coordinador Programes
Direcció Assistencial de la XSM
Institut d’Assistència Sanitària
SALT. Girona

Fulletó del Taller
de Teràpia
d’Esquemes que
heu rebut
juntament amb
l’infoSCRITC >>

Com a societat co-organitzadora del mundial,
hem d'estar molt satisfets amb aquests
resultats. Finalment, us informem que els
propers congressos de la EABCT es
celebraran a Hèlsinki, Dubrovnik, Milà i
Reykjavik.

electrònic per a aquesta celebració de les
noces de plata.



Quan li preguntem que destaqui alguns noms
del passat de les ciències de la conducta,
esmenta William James, Pierre Janet, Karl
Jaspers, Leon Eisenberg i Alexander Luria,
per la seva destacada contribució
fenomenològica, i més modernament, a
Norman Sartorius, per la seva visió global
sobre la salut mental arreu del món. No gosa
dir noms per al futur, però sí es mulla sobre
cap a on anirà la TCC: probablement
s’expandirà i inclourà diverses tècniques i
camps que reflectiran la seva diversitat i
haurà de canviar el seu nom per “psicoteràpia
basada en l’evidència”.
Des de l’any 2000 és catedràtic emèrit de
la Universitat de Londres i catedràtic honorari
de la Universitat Lliure d’Amsterdam. Del
2000 al 2003 va dirigir una clínica de
tractament d’auto-ajuda assistida per
ordinador a Londres. Als seus 72 anys, Isaac
Marks segueix endavant amb la seva carrera
com investigador, amb èmfasi en els
tractaments psicològics assistits per
ordinador. A més, fa uns anys va iniciar un
projecte per aconseguir que el camp de la
psicoteràpia guanyi status científic amb una
millor definició dels seus conceptes
(http://www.commonlanguagepsychothera
py.org). 
Està casat i té un fill i una filla. Quan no
treballa, li agrada estar amb els seus amics
i coneguts, fer d’avi, anar al teatre o al
cinema, la música, els museus, la jardineria,
l’arquitectura, caminar per les muntanyes,
llegir, viatjar…
Volem recordar que Marks és membre
d’honor de la SCRITC.

científica vers Pavlov i pel seu apreci per la
cultura catalana en general. 
Entre les seves múltiples contribucions al
camp, ell en destaca el seu llibre de 1987
(“Fears, phobias, and rituals”), haver iniciat
i desenvolupat un programa de formació per
a terapeutes cognit iu-conductuals
(infermers/eres) al Regne Unit i les seves
troballes sobre l’eficàcia del tractament
assistit per ordinador (Fear Fighter, BT
Steps).

?Isaac Marks

Isaac Marks va néixer l’any 1935 a Ciutat
del Cap, on va estudiar medicina i es va
començar a interessar per la psiquiatria,
inicialment atret, ho creieu o no, per les idees
de Freud. Va decidir traslladar-se a Londres
i allà va començar la seva carrera com a
investigador al Bethlem & Maudsley Hospital
de la Universitat de Londres, on va treballar
entre 1964 i 2000 i on va ser durant anys
catedràtic de psicopatologia experimental.
Allà és va convertir en una de les màximes
autoritats mundials en el camp de l’ansietat
i el seus trastorns i de la teràpia cognitiva-
conductual (TCC), especialment quan encara
no havia guanyat la primera “C”.
Ens caldrien uns quants Infoscritcs per
repassar el seu currículum, però per als
amants de les xifres, aquí en van algunes
sobre les coses que ha fet o ha sigut: més
de 450 articles científics; tretze llibres
publicats; “fellow” al Centre d’ Estudis
Avançats en Ciències de la Conducta de
Stanford; consultor de la OMS, del
Departament de Salut britànic i del “National
Institute of Mental Health” dels EEUU;
president de les societats britànica i europea
de TCC; i guanyador de nombrosos premis,
incloent la “Starkey Medal and Prize” de la
“Royal Society of Health” i, recentment del
Premi Pavlov de la SCRITC. Isaac declara
que es va sentir especialment honorat en
rebre aquest premi per la seva admiració

Els autors de l’article presenten un treball empíric excel·lent quan a la demostració del condicionament interoceptiu consistent en la teoria
de l’aprenentatge del trastorn del pànic.
Aquests autors introdueixen la “teoria de l’alarma” (basada en els treballs i teories com la d’en Wolpe, Forsyth i Barlow, entre altres)
diferenciant les alarmes justificades, reactives a amenaces o perills reals; les falses alarmes, o reacció de por en absència d’un perill
real o amenaça i les alarmes apresses, que constituiran, a través de processos associatius, l’anomenat condicionament interoceptiu.
Fent  referència al terme del condicionament interoceptiu, primerament introduït per Razran (1961), i fonamentat en el més pur
condicionament clàssic, els autors elaboren el substrat teòric en el que fonamentaran el seu treball empíric.
D’aquesta manera  apunten  aspectes molt interessants com  el comportament dels fàrmacs en els processos d’afrontament de la por.
En aquest sentit,  refereixen que el fet d’exposar amb una persona a estímuls repetidament, de forma concomitant a l’administració d’un
fàrmac, converteix en aquest últim en un estímul condicionat produint una resposta oposada al efecte desitjat: produint tolerància al
fàrmac, i disminuint el seu efecte terapèutic.
Els objectius del present treball son en primer terme, l’estudi del condicionament a la por interna- interoceptiva i, en segon terme,
demostrar, com diferents associacions contingents d’estímuls, condicionats e incondicionats, influeixen l’aprenentatge de la por, les
respostes condicionades i la resistència a l’extinció.
L’estudi planteja dues novetats, el disseny amb experimentació humana, a diferència d’estudis precedents d’experimentació amb animals, 
i d’altra part, la utilització d’ inhalació d’aire enriquit amb CO2, com a estímul incondicionat, capaç de provocar respostes de por i reaccions
com les del trastorn de pànic.
Els subjectes eren estudiants,  voluntaris, que varen ser acuradament seleccionats per obtenir una mostra sense antecedents psicopatològics.
Se’ls exposava a la inhalació de CO2, segons tres grups de diferents condicions  d’experimentació.
Els resultats varen ser els esperats: els aconteixements aversius imprevistos provoquen efectes emocionals aguts i persistents en
persones adultes sanes.
Una altra troballa molt important es refereix a com el reforç parcial explica per què el temor a l’atac de pànic i les seves conseqüències,
no s’extingeix completament, malgrat les experiències correctives sota les condicions d’exposició.
En resum, aquesta anàlisi és la primera de la que s’espera sigui font de futurs treballs de recerca que tinguin per objecte l’estudi de 
paràmetres i processos subjacents al condicionament interoceptiu “paulovià” de la por en humans. Així com del seu paper -etiològic i
de manteniment-  en la patologia del pànic. Caldrà doncs mantenir la nostra atenció en  futurs treballs en aquesta línia que permetin
consolidar aspectes teòrics  fonamentals en l’aplicació de la TCC.

Què es cou al mundial?

Exquisit!! Aquesta és l’exclamació unànime
del nostre mundial. I aquest és el millor
comiat per una secció temporal que tenia
per objectiu informar sobre el congrés.
Fins la propera!!

La Junta
informa...

els dos nous membres de la Junta són els
companys Cristina Ruiz i Joan Taberner. La
junta va reconèixer i agrair l’esforç i dedicació
a la SCRITC de n’Eva i en Xavier (i d’en Miquel
Àngel, qui continua actuant com a representant
internacional de la SCRITC). A la vegada, na
Cristina i en Joan, els nous membres de la
Junta, van expressar el seu agraïment per la
confiança dipositada en ells.
Durant l’Assemblea, el President va donar
lectura a una carta enviada per uns companys
de la Societat, en relació a un article que havia
aparegut a la revista del COPC del mes de
Juliol. En aquell article, l’autor desacreditava
la teràpia de conducta i la forma de treballar
dels terapeutes de conducta. Aquests companys
demanaven un posicionament de la Junta al
voltant del tema. L’Assemblea va acordar fer
arribar un escrit fent palès el nostre malestar
pels greus errors i tergiversacions que l’autor
havia inclòs en el seu treball. Es va animar als
socis a fer arribar al coneixement  de la Junta
situacions semblants per a que des de la
SCRITC es pugui actuar decididament en
defensa de la nostra feina i de la Societat.
Això és tot el que va donar de si la poc més
d’hora i mitja que va durar l’Assemblea. En
acabar, els assistents vam poder gaudir d’un
pica-pica que, segons opinió unànime, va
resultar bo, abundant, i en ocasions terriblement
picant.

socis a fer aquest pas, molt important per a tots
els que es dediquen a la clínica. La via transitòria
estarà oberta fins al 2008 per a la figura de
terapeuta, i fins al 2011 per a la de supervisor.
Aquest any vinent està previst organitzar dos
cursos/tallers. El primer al gener, i l’altre encara
està pendent de decidir, de fet tots dos encara
estan per tancar els temes i les dates. A més,
i sent el 25è aniversari de la fundació de la
SCRITC, es vol fer alguna cosa especial en la
reunió anual; gràcies als guanys que la Societat
ha obtingut pel Mundial, s’organitzarà un
workshop internacional gratuït per als socis.
Es continua amb la promoció de la teràpia de
conducta i de la SCRITC a través dels tríptics
que s’han fet. Es recorda als socis que poden
aconseguir tríptics addicionals de la TCC
sol·licitant-los a la secretaria de la Societat.
L’informe comptable anual va mostrar el bon
estat de salut econòmica de la Societat, amb
data de 31 de desembre de 2006 el saldo era
de 11.126,85 euros.
El total de socis, en el moment de fer
l’Assemblea, era de 305: 297 permanents, i 8
temporals (que tenen intenció de passar a la
categoria de permanents).
La Junta va informar sobre el premi Pavlov,
que aquesta vegada s’ha concedit a una figura
internacional: Isaac Marks. El reconeixement
públic i presentació del premi es va fer durant
el Mundial.
Durant l’Assemblea es va procedir a la renovació
parcial de la Junta. Eva Baillés i Xavier Torres
(qui hi havia estat, en els darrers mesos, en
substitució de Miquel Àngel Fullana, després
de la seva marxa al Regne Unit per motius de
feina) havien complert amb el seu mandat de
4 anys, i calia procedir a la renovació dels seus
càrrecs. Es van presentar dues candidatures
que van rebre el suport unànime dels assistents;

El 20 de setembre vam realitzar l’Assemblea
General de socis, a la seu d’IBACS que molt
amablement van cedir part dels seus espais
per a la nostra reunió. L’acte el vam celebrar
en petit comitè, érem 8 socis a més dels
membres de la Junta, és a dir, ens vam trobar
un total de tretze persones.
La junta va informar de les activitats realitzades
en el darrer any, dels diferents cursos de
formació, així com del congrés Mundial
organitzat recentment a Barcelona. La
satisfacció per l’èxit del congrés va ser unànime.
Més enllà de que és la vegada en la que hi ha
hagut més inscrits en un congrés com aquest,
el cert és que tothom està ben content pel bon
desenvolupament de tots els actes que s’hi van
celebrar. A casa nostra, ha contribuït a donar
a conèixer a la SCRITC i la TCC, gràcies al
seguit d’entrevistes a radio, TV i premsa escrita
que van realitzar tant el president de la SCRITC
com membres del comitè organitzador, i
diferents personalitats vingudes al congrés. El
congrés també ha estat una bona font per
augmentar el número de socis, segurament
gràcies a la figura de soci temporal creada per
a l’ocasió; molts d’aquells que es van fer socis
temporals després han passat a permanents.
A l’Assemblea també es va tractar el procés
d’Acreditació. Fins ara, solament s’han realitzat
16 acreditacions de terapeuta, i 7 de supervisor;
hi ha un cas més que es va acollir a la via
transitòria i ja ha obtingut el reconeixement de
terapeuta. Des de la Junta es va animar als

Amb motiu de la celebració del Congrés
Mundial el Gabinet de premsa de la Scritc
va desenvolupar diferents accions,  a mitjans
de premsa escrita i mitjans audiovisuals, de
les quals us n’oferim els resultats per si .../...

Ressons del Mundial


