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em deixat ja enrere les festes nadalenques i, amb elles, els bons
propòsits per al nou any. Ara doncs, és el moment de veure si
aquests comencen a realitzar-se, o si com a vegades passa,
són efímers perquè o bé eren poc realistes o bé ens ha mancat
la constància i l’esforç necessaris per assolir l’objectiu.

Doncs bé, ja havíem anunciat en un Infoscritc anterior que entre els objectius i
propòsits de la Junta per aquest any 2008 es trobava el de donar-li una rellevància
especial pel fet de que es compliran, exactament el dia 10 de juny, els 25 anys de
la fundació de la nostra Societat. Així doncs, ens trobem en l’any de les nostres
noces de plata. Per aquest motiu, us podem confirmar ja dos dels actes commemoratius
preparats per a celebrar l’esdeveniment. D’una banda, com veureu en el programa
de la XXIII Jornada que us adjuntem, hi haurà una conferència especial i una sèrie
d’actes que aludeixen a la història de la SCRITC. D’altra banda, i un dels plats forts
d’aquest any d’aniversari, hem organitzat per al mes de març un taller sobre ansietat
per la salut, impartit pel professor Paul Salkovskis, i que serà gratuït per als socis.
Pensem que és una bona manera de celebrar un aniversari tot premiant la fidelitat
dels socis.

Amb l’esperança de que aquesta iniciativa i d’altres que us anirem
presentant els propers mesos siguin del vostre grat, aprofitem per 
desit jar-vos un any 2008 molt gratif icant i  venturós.

Us adjuntem el programa de la XXIII Reunió
Anual de la SCRITC que celebrem el
divendres 23 de maig, i on hi trobareu
novetats força interessants, entre elles, els
actes de celebració dels 25 anys i una
“masterclass”. Aquest any no hi pot faltar
ningú!
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Podeu deixar les vostres dades
a la web de la SCRITC

Us recordem que a la nostra pàgina web
www.scritc.org està en funcionament el nou
directori professional de la SCRITC. Aquells
que hi vulgueu aparèixer, si encara no ho
heu fet, podeu omplir les vostres dades a
l’apartat corresponent de la web (espai
reservat per a socis)  i feu-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.

En el darrer Infoscritc us informàvem que
us hi havíem adjuntat el tríptic editat per la
SCRITC amb el títol “Psicoteràpia i Teràpia
Cognitiva-Conductual”. Però sembla que es
va tractar d’una “innocentada anticipada”,
doncs en el sobre d’aquell enviament no hi
vàreu trobar pas l’esmentat tríptic. Ara va
de debò.

La reunió tindrà lloc el 23 de maig

Ara sí, el trobareu adjunt

Us recordem que 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’esmentada acreditació a que la sol·licitin
ben aviat.

Un segell de qualitat

Imatge del tríptic “Psicoteràpia i Teràpia
cognitiva-conductual”

Us recordem que hem encetat el període
de difusió de la TCC entre el públic general
mitjançant aquest tríptic. 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 en necessiteu. Us seran
enviats per correu postal. El tríptic també el
podeu trobar a la nostra web www.scritc.org
en format pdf.

Imatge del títol acreditatiu de “Terapeuta
Cognitiu-Conductual”

Imatge del lloc de la web de la SCRITC on
el públic pot consultar el llistat

Animeu-vos a presentar els resultats dels
vostres treballs de recerca en format cartell
a la nostra XXIIIª Reunió Anual. Recordeu
que hi ha un premi de 300 euros al millor
poster. Us en adjuntem la normativa.

Presenteu els vostres treballs!

Està obert el plaç per presentar els vostres
articles publicats en el període 2006-2007
per optar al Premi de Treballs que convoca
biennalment la SCRITC i que compte amb
una dotació de 600 euros. Us en adjuntem
les bases.

Obert el termini de presentació

Tingueu en compte que l’obtenció d’aquesta
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.



salut ja no li ho permet darrerament. També
se’ns revela com un aficionat a la lectura de
novel·la contemporània (Roth, Mankel,
Vargas Llosa, Updike…), al cinema (sobretot
l’europeu), a escriure i a viatjar, especialment
amb alguns socis de la SCRITC… I si ens
atenim a la fotografia que en Josep ha triat
per il·lustrar aquesta secció, gaudir de la
companyia dels néts també deu figurar entre
els seus entreteniments preferi ts.

aconseguint una assistència fonamentada
científicament i no pas ideològicament.

Actualment és Professor Emèrit de
Psiquiatria de la UB. Fa un any li arribà ja
la jubilació de la seva activitat assistencial
a l'Hospital Clínic, però ell segueix treballant
a la seva “consulteta” privada. A més,
continua com a responsable del Master de
"Psiquiatria i Psicologia Clínica de la infància
i l'Adolescència" de la UB. D’altra banda,
està ultimant tres articles sobre TCA en
ballarines i nois esportistes, i a punt d'acabar
una monografia sobre problemes i conductes
de risc a l'adolescència. I també, té en
pro jec te  un  l l i b re  co l · l ec t iu  de
psicofarmacologia pediàtrica i un altre
individual sobre trastorns d'ansietat a la
infància. És clar que projectes no l’hi en
falten. Ara tot dependrà, segons apunta ell,
de les oportunitats que li permetin les
oscil.lacions de la salut.

Preguntat sobre què n’opina de l’estat actual
de la psiquiatria i psicologia clínica infantil,
respon: “Que ja existeixen; que cada cop
son més científiques (però falta molt); que
l'eficàcia assistencial és força irregular; que
són les que més ocasions donen de treballar
en equips multidiciplinars.”

I què fa en Josep en el seu temps lliure? Li
agrada jugar a bàsquet, tot i que la seva

?Josep Toro

En Josep va néixer a Barcelona, al barri
mariner de la Barceloneta, l’any 1936. Es
considera “un rar exemplar autodidacte” i
afirma que no li van servir de massa els
seus estudis de psiquiatria a Barcelona i els
de psicologia a Madrid. “Dec molt més a
lectures que a mestres immediats...” explica
aquest home de mirada profunda.

Considera que els autors que han exercit
una major influència professional en ell han
estat, inicialment, Eysenck, Colodrón, Pavlov
i Skinner, com a constructors dels fonaments
conceptuals. Després d’aquests molts altres,
dels que en destaca tres: Bandura, Rutter
i Vandereycken, i per motius ben diferents.
Els aspectes que més cal emfatitzar dins la
seva llarga trajectòria professional els podem
resumir en tres punts. El primer, és qui va
organitzar, amb l'ajut d’uns quants companys
i companyes – fa notar–, l'actual Servei de
Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de
l’Hospital Clínic de Barcelona. En segon
lloc, ha estat un dels principals impulsors a
Catalunya i Espanya de l'estudi i l'assistència
als trastorns del comportament alimentari
(TCA). Finalment, ha aportat els seus
“granets de sorra” en el camí d’anar

El present treball té com a objectiu l’avaluació de l’eficàcia relativa d’un tractament basat en la intervenció familiar (Family-Based
Treatment, FBT) i de la psicoteràpia de suport per adolescents amb bulímia nerviosa.

Els autors defensen el plantejament que, fins la data de l’estudi, existien un nombre limitat d’estudis en aquesta població en les que
s’hagi treballat amb intervencions amb les famílies emprant tècniques i recursos terapèutics de la teràpia cognitiva–conductual. No
obstant això, els estudis precedents han confirmat l’eficàcia d’aquest tipus d’intervenció en l’Anorèxia Nerviosa, la qual cosa els fa pensar
que aquestes intervencions també poden ser prometedores en la Bulímia Nerviosa.

En aquest sentit la hipòtesi de treball que es planteja és que la intervenció familiar, tan en quan a tècnica directiva obtindrà uns millors
i més eficaços resultats pel que fa tant a la modificació de les actituds com de les conductes dels adolescents que presenten Bulímia
Nerviosa, en comparació amb la Psicoteràpia de suport.

L’estudi presenta una rigorosa i acurada metodologia respecte els criteris de selecció dels participants en l’estudi, tenint cura de les
variables de control, de la formació dels terapeutes responsables de la intervenció terapèutica, de l’avaluació i del tractament de les
dades.

Els resultats demostren que així com no existien diferències significatives entre els subjectes d’ambdós grups en la fase pre-tractament
– en quan a les característiques i a la manifestació del trastorn–, els resultats eren clarament significatius en relació a la millora dels
símptomes (conducta alimentària restrictiva, vòmits i conductes compensatòries) i de les actituds (preocupació per la imatge corporal i
pel pes) en aquells que rebien una intervenció familiar, tan a mig termini com a l’acabament de l’estudi, mantenint-se també als sis mesos
després de la seva finalització.

Les dades en aquest sentit són reveladores, obtenien un 39% de remissió total en el post-tractament amb teràpia d’intervenció familiar
en front  la Psicoteràpia de suport. I fins I tot aquests resultats milloren en l’anàlisi del seguiment arribant a obtenir remissions totals en el
49% dels pacients que varen rebre la intervenció familiar en comparació al 38% que varen seguir una psicoteràpia de suport.
Finalment, els autors conclouen que l’eficàcia demostrada en aquest estudi por avalar futures línies de treball i de recerca en els
quals s'incloguin els familiars en el tractament cognitiu-conductual. És important fer notar que aquest aspecte ja va ser emfatitzat en estudis
precedents, com el de Schimidt i col.legues (1996), on mostraven empíricament la rellevància de la participació de la familia  en el tractament".

Daniel le Garnge, PhD; Ross D. Crosby, PhD; Paul J. Rathouz, PhD; Bennett L. Leventhal, MD.
Archives of General Psychiatry / Vol. 64 (NO. 9), Sep 2007 1049-1056.

Workshop:
“Ansietat per la Salut”
Tal i com ja avançàvem a l’Editorial, hem
organitzat per al proper mes de març un
taller internacional especial per celebrar el
nostre 25è aniversari. Tractarà sobre Ansietat
per la Salut, serà impartit pel professor Paul
Salkovskis del Institute of Psychiatry de
Londres i tindrà com a característica

Avui us recomanem un  llibre pensat per
aquelles persones que estiguin al principi
de l’aprenentatge de la teràpia cognitiu-
conductual:

David Westbrook, Helen Kennerley  and
Joan Kirk. An Introduction to Cognitive
Behaviour Therapy: Skills and Applications.
Sage: 2007.

Els llibres i
els autors

Ideal per a iniciar-se en la TCC

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)

Secretaria de la SCRITC

Els tres autors, en David Westbrook, la Helen
Kennerley i en Joan Kirk,  estan vinculats
des dels seus orígens a l’escola d’Oxford i
ens destil.len d’una manera fresca els
ingredients bàsics de la teràpia, aquells que
són la base del procés de la CBT. 

www.scritc.org

excepcional el fet de que serà gratuït per
als nostres socis.

Com veureu en el tríptic sobre el taller que
us adjuntem, seran considerades sòcies
aquelles persones que constin a la base de
dades de la SCRITC amb anterioritat a l’1
de gener de 2008. Per tant, el criteri de
gratuïtat com a soci per a aquest taller no
serà aplicable a aquelles persones que se’n
facin a partir de l’1 de gener de 2008.
D’aquesta manera, es vol premiar la fidelitat
en la pertinença a la nostra societat. El taller
comptarà amb traducció simultània.

AVIS IMPORTANT: Tal i com s’indica al tríptic
editat i per motius d’organització, els socis
que vulguin assistir al taller hauran de
complimentar la butlleta d’inscripció i abonar
la quantitat de 50 euros en concepte de
reserva de plaça. Aquest import li serà
retornat a cada soci el mateix dia del taller.
La no assistència al taller no dona dret a la
devolució dels 50 euros de la reserva,
exceptuant només aquells casos de força
major i  que est iguin degudament
documentats. Aquells socis que no facin
l’esmentada reserva prèvia de plaça i que
vulguin inscriure’s al taller el mateix dia de
la seva realització, no tenen garantida en
cap cas una plaça i aquesta dependrà de

Workshop: “El Cultiu de
l’Autoestima”
Us anunciem que per al mes de maig la
SCRITC organitza un taller internacional
impartit per la Melanie Fennell del Oxford
Cognitive Therapy Centre del Regne Unit
sobre autoestima i que duu per títol
"Cultivating self-esteem: a cognitive
perspective". El taller comptarà amb
traducció simultània. Us hi adjuntem tríptic
informatiu.

Benvolguts socis, us recordem que s’ha obert
el termini per a registrar-se al proper congres
del EABCT que es celebrarà a Helsinki,
Finlàndia, del 10 al 13 de Setembre del 2008.
El preu fins el 30 d’Abril és de 420 euros, a
partir del 1 de Maig 480 i en el mateix congrés
550 euros. Per a més informació visisteu la
web: www.eabct2008.org

Helsinki 2008:
38è Congrés Europeu

Melanie Fennell
ens parlarà sobre
l’autoestima >>

la disponibilitat del moment. 

Els dies 9 i 10 de maig es celebrarà a Palma
el III Congrés de la Societat Catalano-Balear
de Psicologia. La SCRITC n'és societat
col·laboradora. Els nostres socis tenen un
descompte del 18% a la inscripció sobre el
preu de "no soci".

III Congrés de la Societat
Catalano-Balear


