
Detall de la coberta del programa de la XXIII
Reunió Anual de la SCRITC >>

Us recordem que la propera Reunió Anual
de la SCRITC tindrà lloc el divendres 23 de
maig a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans.
Com vàreu poder veure en el tríptic que us
vam enviar amb el darrer Infoscritc (el podeu
consultar també a la web: www.scritc.org)
aquest any comptem amb dues taules
rodones, una masterclass, tres conferències
especials, l’habitual secció de cartells i actes
i exposicions dedicats als 25 anys de la
SCRITC. Us hi esperem. No badeu per fer
les inscripcions. Recordeu que les places
són limitades.
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L’IEC, seu de la propera Reunió Anual de la SCRITC

Fins al moment han estat 9 els socis que
han sol·licitat exemplars del tríptics de
divulgació de la TCC editats per la SCRITC.
Se’ls han enviat un total de 650 tríptics que
han estat distribuïts en 12 centres
assistencials tant públics com privats, tots
ells a Barcelona i comarques excepte un de
Girona ciutat.

Recordeu que aquells socis que vulgueu
col·laborar en aquest difusió -per exemple,
deixant uns tríptics a la sala d’espera, o a
la recepció dels vostres centres de treball-
podeu sol·licitar-ne a secretaria enviant un
correu electrònic on s’especifiquin 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 web en format pdf, www.scritc.org

El dies 25 i 26 de gener es va dur a terme
el primer taller sobre Teràpia d’Esquemes
(TE) al nostre país, organitzat per la SCRITC
i impartit pel nostre soci Jordi Cid, format
amb en Jeff Young, el pare de la TE. L’èxit
d’assistència va ser total, assolint-se
l’aforament màxim de la sala, 50 persones.
Els fonaments i l’aplicació de la TE van ser
exposats amb claredat i el curs va comptar
amb exercicis pràctics que van dur a terme
tant els mateixos alumnes com el professor
mitjançant rol-playing. La TE va suscitar un
notable interès, de manera que alguns del
assistents van sol·licitar la realització d’una
segona part del curs. Des d’aquí volem
donar la nostre enhorabona al Jordi per l’èxit
assolit en la seva tasca de divulgació d’un
model d’intervenció força prometedor per a
l’abordatge d’un dels cavalls de batalla més
dificultosos de la tasca psicoterapèutica: els
trastorns de la personalitat.

Us recordem que està en funcionament el
nou directori professional de la SCRITC a
la nostra web. Aquells que hi voleu aparèixer,
si encara no ho heu fet, podeu omplir 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.

El dissabte 15 de Març es va realitzar el
taller "Avenços en el tractament psicològic
de l'ansietat per la salut" a l’Auditori de
Blanquerna (Universitat Ramón Llull), a
càrrec del catedràtic Paul Salkovskis, de
l’Institute of Psychiatry de Londres i vell
conegut de tots nosaltres. Aquest curs
s'emmarcava dins dels actes de celebració
dels 25 anys de la fundació de la SCRITC
que s'ha previst portar a terme al llarg del
2008. Per aquest motiu va comptar amb la
particularitat de ser gratuït per als nostres
socis.

En el seminari, amb traducció simultània,
es va proporcionar una explicació del
model cognitiu de l’ansietat per la salut així
com un ventall de tècniques per al tractament
d’aquest trastorn. En Paul va utilitzar diversos
procediments per exempli f icar les
explicacions, com ara l’ús de metàfores o
material audiovisual.

La participació va ser elevada, arribant a
103 el nombre de participants. El feedback
que es va recollir va ser de satisfacció tant
per l’organització del taller com per l’indret
escollit. Així mateix, el prestigiós ponent va
felicitar a la SCRITC pel bon funcionament
de l’esdeveniment i per l’acollida que se li
va dispensar.

El fred i la neu varen rebre els representants
de les diferents associacions europees de
teràpies cognitives i conductuals, la EABCT,
que van celebrar el tradicional “Half Annual
Meeting” (HAM) a Helsinki el passat 8 de
març. Com sabeu, el HAM es fa cada any

uns mesos abans del congrés europeu de
TCC (o CBT, pels més anglòfils). En aquesta
reunió es tracten qüestions administratives
i de gestió relacionades amb la TCC a
Europa. De la trobada de Helsinki destaquem
la presentació que sobre el passat congrés
mundial a Barcelona va fer Rod Holland. Va
explicar algunes dades del congrés, que,
com també sabeu, ha estat el que ha tingut
un major nombre d’assistents de la història.
Rod s’encarregava fins ara de l’àrea de
comunicació de la EABCT i és un “vell 
conegut” de la SCRITC. La notícia és que
a partir d’ara serà el president de la societat
europea. Sobre els propers congressos,
com ja sabeu el mes de setembre la cita és
a Helsinki i les següents ciutats escollides
són Dubrovnik, Milà i Reykjavik. Una altra
notícia important –que ja havíem avançat-
és que els membres de les diferents societats
europees podran assistir als actes de
formació que organitzin altres associacions
pagant el mateix que els membres de la
societat organitzadora (per exemple, algú
de la SCRITC que volgués assistir a un taller
que es organitzi la societat italiana pagaria
el mateix que els membres d’aquesta
societat).

Si voleu més informació sobre aquesta
reunió o sobre temes relacionats amb la
EABCT, poseu-vos en contacte amb el
representant internacional de la SCRITC,
Miquel Àngel Fullana (mafr@copc.es).



En el decurs de la seva llarga carrera ha
contribuït a obrir molts camins des de la

Aquest home amb aspecte de savi despistat
i bondadós va néixer a Barcelona el 29 de
Setembre de 1930. En Ramon es considera
un autodidacta. La seva formació la deu en
gran part a les interaccions amb l’equip de
psiquiatria del Dr. Montserrat Esteve de
l’Hospital Clínic de Barcelona, als membres
del grup que escrivien a la revista “AUN”
–Comín, García-Nieto, etc.- i als que varen
fundar l’editorial Fontanella i Galton Centre
d’ Investigacions Psicològiques. La persona
que participava en tots aquests grups i que
més va influir en ell –explica- va ser, sens
dubte, el seu amic Josep Toro. Tot això va
ser als anys 60 i 70, abans de crear-se la
llicenciatura en Psicologia. Els autors que
més han influït en ell han estat Skinner i
Pavlov des de la psicologia i Eric Cassell,
David Callahan i Diego Gracia des del camp
de la salut.

Els clínics tenen profundament assumit que hi ha nombrosa evidència empírica de què la causa principal del manteniment dels trastorns
d’ansietat és l’ús de les conductes de seguretat. Aquest aspecte és central en la teoria cognitiva i en els tractaments els quals inclouen
la reducció de les conductes de seguretat. No obstant això, hi ha molt pocs estudis que contrastin específicament aquesta hipòtesis. 
Els autors d’aquest article en forma de revisió reconsideren l’ús de les conductes de seguretat. Ho fan inicialment justificant-ho des de
la perspectiva teòrica, fent una anàlisi de l’evidència empírica i  també des de l’observació clínica. Aquests  conclouen que un ús sensat
de les conductes de seguretat, especialment en els primers estadis del tractament, pot facilitar més que interferir en la teràpia.

El treball repassa les evidències existents a favor de l’argument següent: “el principal inconvenient de les conductes de seguretat és
que manté l’angoixa i reforça l’evitació”. Des dels models cognitius es diu que l’ús de les conductes de seguretat impedeix la vivència
d’experiències que deixin de confirmar les interpretacions catastròfiques de les sensacions físiques. Per exemple, en el cas d’un pacient
que tingui com a por principal desmaiar-se, i s’agafa a la paret quan apareix la sensació de mareig i inestabilitat, conclourà que la seva
conducta d’agafar-se ha impedit el desmai.

A partir de la revisió de diferents estudis defensen que l’ús sensat de les conductes de seguretat no impedeix el canvi cognitiu ni reforça
l’evitació, sinó què tot el contrari, promou el canvi cognitiu i facilita l’exposició. Sobretot en els primers estadis del tractament i en aquells
pacients que presenten nivells d’angoixa molt elevats i que tenen dificultats per suportar-la. També, argumenten que els principals
avantatges d’un ús sensat de les conductes de seguretat són que: a) fan que els tractaments siguin més tolerables, reduint el nombre
d’abandonaments, b) ajuden a superar els obstacles que apareixen al llarg del tractament, així com realitzar les tasques entre sessions.

Per últim, es plantegen com a objectiu redefinir el concepte de conductes de seguretat, passant d’ un punt de vista més conductual a
un de més cognitiu. Malgrat, hi hagi consideracions cognitives darrera les instruccions d’eliminar les conductes de seguretat en el
tractament, expliquen que la justificació principal d’aquesta perspectiva parteix dels principis d’habituació i extinció. Els autors ens
recorden que el principal objectiu del tractament cognitu-conductual és el canvi cognitiu, i que habituar-se a una situació no sempre
implica aquest canvi, i ens proposen una nova formulació cognitiva basada en la idea de què l’ús de conductes de seguretat pot facilitar
el canvi cognitiu, més que no pas impedir-lo.

Pels col·legues més viatgers i amb ganes
d’anar a conèixer les últimes tendències de
la Teràpia Cognitiu-conductual tenim dos
Congressos molt interessants. El primer i
més proper és a Roma, i per les dates ens
pot servir per anar a passar un pont de Sant
Joan molt interessant, es tracta del 6è
Congrés Internacional de Psicoteràpia
Cognitiva, que organitzen els nostres
col.legues italians organitzen conjuntament
amb l’Institut Beck. Us recomanem que

Resulta estrany i difícil haver de parlar d’en
Tomàs de Flores en passat , però creiem
que es un bon exercici recordar, expressar
i per tant compartir tot allò que les persones
significatives ens aporten. Professor titular
de Psiquiatria a la UB i clínic infatigable , el
seu temperament emprenedor i inquiet feia
que sempre estigues embarcat en múltiples
projectes .

Amb una sòlida formació mèdica i psicològica
defensava els principis de l’aprenentatge i
la conducta com la forma més objectiva per
aproximar-se al cervell i entendre el
comportament humà normal i patològic, però
també com a eina terapèutica eficaç, gaudint
d’una forma especial de les troballes que
des de la ciència neurocognitiva s’han fet
en els últims anys. Era difícil enxampar al
Tomàs desprevingut en aquest sentit,
acostumava a estar a la pàgina de tot allò
que es publicava, i amb la mateixa capacitat
que mostrava per assimilar coneixements,
els compartia amb “convicció i afecte “, fent

mireu la pàgina web, www.iccp2008.com,
perquè el programa és molt dens.

El segon, és la nostra cita anual, 38 Reunió
Anual del EABCT, on els ens trobem amb
els nostres col.legues europeus. Com bé
sabeu és a Helsinki del 10 al 13 de
Setembre,. Serà un congrés molt interessant
perquè podrem continuar corroborant el
diàleg entre  les noves corrents dins de la
TCC (Teràpia d’Esquemes, Teràpia
Dialectico-Conductual i Teràpia d’Acceptació
i Compromís) i el model beckià més
tradicional, que segur ens servirà per
construir un model de TCC més integrador
a nivell de salut, tal com ens recomana el
professor Bayés en l’apartat del Qui és Qui. 
Per a més informació visiteu la pàgina web:
http://www.eabct2008.org/ . Les inscripcions
reduïdes acaben a finals d’Abril!!.

Us recordem que el dijous 22 de maig la
SCRITC organitza un taller internacional
impartit per la Prof. Melanie Fennell del
Oxford Cognitive Therapy Centre del Regne
Unit sobre autoestima i que du per títol
"Cultivating self-esteem: a cognitive
perspective". El taller comptarà amb
traducció simultània. Trobareu el tríptic
informatiu a la nostra web, www.scritc.org.
Us recordem que les places són limitades.

Professor
Tomàs de Flores i
Formentí >>

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”.

Errata en l’any de la referència del
Article de l’ Estat Actual de la TCC del
Infoscrit nº 52

On deia “...el de Schmidt et al. 1996,
és un...”, hauria de dir: “...el de Schmidt
et al. 2007, és un... ”. Per tal d’aclarir
l’article del qual es parlava us posem
la referència complerta:

Schmidt;U, Lee S, Beecham J, Perkins
S, Treasure J, Yi I, Winn S, Robinson
P, Murphy R, Keville S, Johnson-Sabine
E, Jenkins M, Frost S, Dodge L,
Berelowitz M, Eisler I. A randomized
controlled trial of family therapy and
cognitive behavior therapy guided self-
care for adolescents with bulimia
nervosa and related disorders. Am.J
psychiatry. 2007; 164 (4); 591-598. 

psicologia sense aprofundir en cap
d ’e l l s ,  mat isa :  onco log ia ,  S IDA,
psiconeuroinmunologia i, darrerament, cures
pal·liatives. Ens diu que n’està molt orgullós
d’haver contribuït, juntament amb en Josep
Toro i en Joan Massana, a crear la col·lecció
de psicologia “Conducta Humana” dins
l’editorial Fontanella, “en un moment en que
el panorama psicològic espanyol era un
desert”. Dels llibres que ha escrit els que

més representen el seu punt de vista actual
són  “Afrontando la vida, esperando la
muerte” (Alianza, 2006) i “El reloj emocional”
(Alienta, 2007).

L’any 2001 es va jubilar (“em van jubilar”,
diu ell) i el 2002 va ser nomenat Professor
Emèrit de la Universitat Autònoma de
Barcelona. A l’actualitat forma part de
diverses fundacions i d’uns quants grups de
treball dins el camp de la salut. Potser el
grup més interessant, explica, és el que
tracta de dissenyar un instrument de cribatge
per detectar les necessitats subjectives dels
malalts que es troben prop de la mort. Està
també escrivint un llibre sobre la jubilació i
la vellesa.

Respecte a l’estat actual de la teràpia
cognitiva-conductual opina que caldria  que
s’integrés dins un model de salut ampli, com
el que es proposa –diu- a l’anomenat Informe
Hastings (“Els fins de la medicina”, ).
Quan  li preguntem per les seves aficions,
ens contesta que li agrada la psicologia,
escriure, donar classe, interactuar amb la
gent –especialment els amics, els estudiants,
la seva companya Àngels, la seva filla i els
seus nets–, el cinema, la poesia i plantejar-
se nous projectes. “El meu treball és el meu
oci. Han tractat de jubilar-me, però
mentrestant les neurones em funcionin jo
mai no em jubilaré”. Esperem, doncs, poder
tenir Ramon per estona per gaudir de la
seva grata companyia i per a que ens
pugui anar esquitxant amb les gotes de
saviesa que destil·la de forma continuada.

fàcil allò que era feixuc . 

El seu pensament investigador i la seva
pràctica clínica han estat marcadament
influenciats per la Psiquiatria Nord-
americana, un model de referència constant,
col.laborant en la traducció de las DSM i
defensant aquesta classificació com a eina
de comunicació i investigació dels
professionals de la salut mental (“imperfecte
però necessària …”).

En l’àmbit docent i de recerca, amb més de
dos centes publicacions en revistes nacionals
i internacionals, així com diversos capítols
en llibres , cal destacar les seves aportacions
sobre patrons conductuals i malaltia (patró
A de conducta) i el seu especial interès per
l’estudi i cura dels pacients afectats de
Trastorn Límit de la Personalitat , mostrant
una evolució des de models explicatius
purament conductuals cap a la recerca de
marcadors biològics endofenotípics que
incrementessin la fiabilitat diagnòstica i
l’eficàcia terapèutica. Una empenta que
continua viva en molts de nosaltres.  

Agraïm a l’SCRITC aquest espai per recordar
a en Tomàs de Flores, una persona de
referència per a tots els psiquiatres i
ps icò legs cogni t ius-  conductuals.

Equip de Salut Mental, Addiccions i
Centre de Dia de l’Hospital d’Igualada


