
’evolució pròpia de la societat en general i del mon laboral i
científic en particular han anat conduint-nos en les darreres dues
dècades cap a una especialització cada cop més gran en l’àmbit
professional. Això ha portat a que en els darrers anys diverses
associacions professionals hagin anat creant figures “d’experts”
en diverses disciplines i àmbits d’intervenció, tot establint uns

criteris que permetin acreditar l’esmentada expertesa o especialització. La nostra
professió n’ha estat un bon exemple d’aquesta evolució, creant-se des de fa uns
anys tota una sèrie de títols i reconeixements d’expertesa en psicoteràpia,
neuropsicologia, psicologia clínica, o teràpia cognit iva-conductual.

Com ja sabeu, fa sis anys l’SCRITC creà una comissió que, inspirant-se en les
directrius de la European Association for Behaviour and Cognitive Therapies (EABCT),
elaborà uns criteris mínims de formació necessària per poder ser acreditat com a
terapeuta cognitiu-conductual o com a terapeuta-supervisor i unes vies i procediments
que permetessin l’obtenció de l’esmentada acreditació.

L’SCRITC inicià el procés d’acreditació en primera instància l’any 2006. El període
per sol·licitar-la per aquesta via finalitzà el passat 31 de desembre de 2006. L’1 de
gener de 2007 s’inicià la via transitòria, única via existent en aquest moment per
obtenir l’acreditació i que finalitza el 31 de desembre d’enguany. A partir d’aleshores,
l’única via per obtenir l’acreditació serà complint amb els rigorosos requisits anomenats
“criteris mínims de formació”. .../...

Com expliquem a l’Editorial, s’ha reobert el
període per presentar sol·licituds per obtenir
l’acreditació com a terapeuta cognitiu-
conductual i terapeuta-supervisor cognitiu-
conductual en primera instància, al temps
que es manté oberta la via transitòria. En
ambdós casos el termini expira el 31 de
desembre de 2008. L’única excepció és per
obtenir l’acreditació com a terapeuta-
supervisor per la via transitòria. En aquest
cas el termini finalitza el 31 de desembre
de 2011.

La informació completa sobre el tema de
les acreditacions la podeu trobar a la nostra
web. Això no obstant, per tal de facilitar-vos
la feina, hem preparat uns documents que
us adjuntem amb aquest Infoscritc. En ells
hi trobareu la informació bàsica necessària
i els documents (“annexes”) que cal omplir
per tramitar la vostra sol·licitud.

Aquesta és una molt bona oportunitat per
obtenir l’acreditació aquells socis que
compleixen amb els requisits exigits i que
encara no l’han sol·licitat.

Us informem també que a finals d’any
l’SCRITC iniciarà el procés per a que els
terapeutes i terapeutes-supervisors
acreditats obtinguin també la corresponent
acreditació per part de la EABCT.
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A partir d’ara el cobrament es
realitzarà al gener
La Junta ha decidit introduir un canvi en la
data de cobrament de la quota de soci. Des
de fa uns quants anys aquest s’ha dut a
terme durant el mes d’abril o maig. A partir
d’ara, es realitzarà cada mes de gener,
abonant així la quota, que és per any natural,
a l’inici de cada any, com resulta més lògic
i corregint-se la anomalia existent fins ara.

Reobert el periode per presentar
sol·licituts

La XXIIIª Jornada de la SCRITC, celebrada
el dia 23 Maig 2008 al l’Institut d’Estudis
Catalans va ser especial;  enguany
celebràvem el 25è aniversari de la fundació
de la SCRITC. La Jornada va estar marcada
per la varietat del programa, l’elevada qualitat
de les ponències, i l ’emotivitat de
l’esdeveniment.

Al llarg del dia, mentre es duien a terme les
taules rodones, i dins del marc de l’aniversari,
es podia “visitar” una petita exposició dels
25 anys de la SCRITC i va poder-se veure
la projecció d’un audiovisual del Vè Congrés
Mundial de TCC celebrat a Barcelona el
juliol 2007 i co-organitzat per la SCRITC.

Com a novetat de la Jornada, es va introduir
una masterclass sobre trastorns de la
conducta alimentària, que va tenir un gran
èxit gràcies al seu enfocament pràctic i
dinàmic. També com a motiu del 25è
aniversari, el Jordi Pérez ens va fer riure i
emocionar amb un resum de la història de
la SCRITC des dels seus inicis fins al
moment actual.

El nombre de socis que van atendre aquesta
edició va estar al voltant dels 90 i va haver-
hi una unanimitat en el feedback rebut del
bon funcionament de la jornada, l’alta qualitat
dels continguts, i el magnífic indret on es va
celebrar.

Ciència i emoció pels 25 anys
d’història de la SCRITC

Divendres 23 de maig de 2008 es va reunir
l’Assemblea de socis a la seu de l’Institut
d’Estudis Catalans.

Els membres de la Junta van informar
detalladament de les accions realitzades
durant l’any 2007: des del congrés mundial,
passant pels tallers de Fernando Fernández
sobre tractament de trastorns de l’alimentació
i el de Joaquim Soler sobre Teràpia Dialèctica
Conductual, fins a la difusió de la TCC i de
la SCRITC mitjançant el tríptic informatiu i
les relacions amb la premsa tant abans i
durant el congrés mundial com en accions
posteriors derivades del ressò creat pel
congrés.

També vam poder conèixer que el procés
d’acreditacions de terapeuta cognitiu-
conductual avança, tot i que les sol·licituds
arriben en lent degoteig. Encara són pocs
els socis que s’han animat a sol·licitar-ho
(en aquest mateix InfoSCRITC apareix una
nota recordatòria i aclariments de com cal
fer-ho per a aquells que hi estiguin
interessats).

Al llarg de l’Assemblea, es va fer lectura de
la resolució del Premi de Cartells, presentat
a la jornada, i del Premi d’Articles que
convoca bianualment la SCRITC. En aquesta
ocasió, el Premi de Cartells va anar al treball:
“Efectes de l’exposició terapèutica en la
dinàmica cerebral d’una pacient amb fòbia
a les serps” de X. Bornas i col·laboradors
(del Grup de Neurodinàmica i Psicologia
Clínica de la UIB). El Premi d’Articles va ser
per a “Pain in older adults: a prevalence
study in the Mediterranean region of
Catalonia”, publicat a European Journal of
Pain 2007; 11, 83-92 de J. Miró i
col·laboradors (del Grup ALGOS.Recerca
en dolor de la URV).

La Junta va posar a la consideració de
l’Assemblea la proposta de que la SCRITC
acrediti programes de formació en teràpia
cognitiva-conductual d’entitats i institucions
que ho puguin sol·licitar. Aquesta qüestió va
aixecar una certa controvèrsia. Mentre
alguns plantejaven que no s’hauria d’entrar
en aquest àmbit (acreditació de programes
formatius), d’altres entenien que sí, i
s’argumentava que fer-ho comportava el
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reconeixement explícit de la SCRITC com
una societat de referència, també en l’àrea
de la formació de terapeutes. Al tractar
aquest assumpte, es va arribar a plantejar
que fos la pròpia Societat qui impulsés un
programa de formació específic, fet que no
va ser del gust de tots els presents,
argumentant-se les dificultats logístiques i
organitzatives que això comportaria per a
la nostra Societat. Finalment l’Assemblea
va deixar encarregada a la Junta de
l’elaboració d’uns criteris específics per a
l’acreditació de programes formatius.

Per últim es va informar del saludable estat
econòmic de la nostra Societat així com del
nombre rècord de socis assolit actualment,
xifrat en 320.

Reobert el periode per
presentar sol·licituts



(ve de l’editorial)
.../... Per aquest motiu, i amb l’objectiu de
que el major nombre possible de
professionals en exercici des de fa anys
puguin obtenir l’acreditació amb més facilitat,
la Junta ha decidit reobrir el període de

sol·licitud d’acreditació en primera instància,
al temps que es manté oberta la via
transitòria. En ambdós casos el termini
expira el 31 de desembre de 2008. Així
doncs, us animem als qui, complint els
requisits d’acreditació per qualsevol de les
dues vies i que encara no ho hagueu fet,
tramiteu ben aviat la vostra sol·licitud
d’acreditació per tal d’obtenir aquesta
distinció que suposa un reconeixement i un
segell de qualitat per a la vostre carrera
professional.

?Rosa Mª Raich

Rosa Mª Raich va néixer a Sant Hilari de
Sacalm (Girona) el 2 de setembre del 1945.
Just el dia en que es va acabar la Segona
Guerra Mundial.

A l’actualitat desenvolupa la seva activitat
professional com a Catedràtica d’Intervenció
Conductual a la UAB, nomenament que li
ha estat concedit des del passat mes de
juny.  Na Rosa Mª es va formar a l’Escola
Professional de Psicología Clínica de
l’Hospital Clínic de Barcelona. Allà és on,
segons ens explica, va rebre l’empenta i la
influència professional de persones com ara
els professors Josep Toro, Ramón Bayés,
Joan Massana, Josep M. Farré i Rosa
Sender principalment.

D’altra banda ens destaca la influència que
han tingut en ella en l’ àmbit de la recerca
els professors James C.Rosen, Janet Polivy,
Peter Herman, Niva Piram, G.Huon i un llarg
nombre d’investigadors.

El taller sobre autoestima
de la Dra Fennell va ser
tot un èxit
El Dijous 22 Maig 2008 es va celebrar el
taller “El cultiu de l’autoestima: una
perspectiva cognitiva” a càrrec de la Dra
Melanie Fennell del Oxford Cognitive
Therapy Centre (Anglaterra), en el Institut
d’Estudis Catalans. El taller realitzat en
anglès amb traducció simultània, va tenir
una molt bona acollida amb un nombre de
90 participants.

La Dra Fennell va tractar un tema esperat
amb molt d’entusiasme per part dels
assistents donat que la baixa autoestima és
una problemàtica que sovint trobem a la
pràctica clínica, associada a nombrosos
trastorns emocionals. La ponent va presentar
amb detall el seu model cognitiu conductual
basat en els models clàssics d’intervenció
en ansietat i depressió, així com recents
avenços sobre tractament de problemes que
tenen un arrel crònic. Va oferir també una
visió de la baixa autoestima des d’una
perspectiva normalitzadora, com una
problemàtica dimensional, que té diverses
facetes i sensible a les circumstàncies
personals.

Al llarg del seminari, la Dra Fennell va utilitzar
mètodes audiovisuals, exemples i metàfores
i va proposar diversos exercicis per tal de
que els participants poguessin practicar els
conceptes exposats. Els assistents van fer
notar que el seminari havia estat satisfactori
tant des del punt de vista de contingut com
de l’organització.

El Congrés a Helsinki
EABCT 2008
Preparem les maletes, i preparem-nos per
gaudir d’uns dies de ciència i turisme a
Helskinki. Els nostres col.legues de Finlàndia
al seu fulletó de notícies ens parlen de que
800 delegats assistiran al congrés, al
programa científic hi haurà més de 500
presentacions en diferents formats, i el
programa social sembla força interessant.
Doneu-li un cop d’ull a la pàgina web
http://www.eabct2008.org

Dra Melanie Fennell
Oxford Cognitive Therapy
Centre (Anglaterra) >

De la seva trajectòria professional destaca
que va ser la primera presidenta de
l’SCRITC, la qual cosa tal i com ella mateixa
ens explica “va ser un gran honor, i em va 
permetre poder contactar amb totes les
persones que treballaven en la TC, tant al
nostre país, com d’ Europa. Vàrem poder
participar en la EABT (European Association
for Behavior Therapy) l’embrió de l’actual
EABCT ( European Association for Cognitive

and Behavior Therapy) a l’any 1993”.

Hem de destacar la seva tasca com a
professora, els quasi 30 anys de docència
a la Psicologia, dels que n’ha gaudit molt,
ens destaca “l’organització d’un programa
Erasmus, l’estada a la Universitat de
Vermont, a la de Padua, i per últim la recerca
de problemes “normals en la gent normal”.

Però en aquest moments continua
embrancada en projectes professionals molt
interessants com ha estat la publicació d’un
llibre del Programa dels TCA fruit d’un treball
de recerca de gairebé 12 anys.  Els projectes
de futur  els orienta cap el seguiment
d’aquesta recerca sense tancar les portes
a d’altres com els estudis de la relació d’abús
amb els TCA i els estudis transculturals i en
població immigrant.

Respecte l’estat actual de la terapia
cognitiva-conductual na Rosa Mª creu que:
“és un bon moment per apreciar tot el que
ens aporta”, ens destaca  l’eficàcia diferencial
en diferents trastorns, i la necessitat de que
es valori tota l’experiència que tenim,  ja que
encara en molts fòrums, creu que no està
prou ben valorada.

En el seu temps de lleure na Rosa Mª es
dedica a la lectura de novel·les, a cuinar, a
les flors, a passejar, a viatjar (la fotografia
que ens envia se la va fer a la Ribera del
Brenta, entre Padua i Venècia, l’any passat
quan era allà fruit d’un any sabàtic). Però
per sobre  de tot, li agrada xerrar amb la
família i els amics.

Aquest treball registra importants diferències
relacionades amb el sexe, són les dones
qui pateixen en major mesura de dolor i
també l'impacte és major. Així, per exemple,
respecte a la prevalença del dolor, les dades
mostren taxes significativament diferents:
83% (dones) vs. 62% (homes). I el mateix
passa amb la prevalença del dolor crònic,
en aquest cas les xifres són 77% per a les
dones i 57% per als homes.

Pel que fa a les àrees corporals afectades,
de nou són les dones qui informen
experimentar dolor en un major número
d'àrees. En general, les parts del cos més
afectades són les articulacions, l'esquena,
les cames i els peus, encara que aquestes
zones varien segons l'edat.

Considerant l'edat, s'observa que entre els
65 i els 84 anys, les dones presenten una
prevalença de dolor i de dolor crònic superior
a la dels homes, en canvi en el grup dels
ancians de major edat, aquells amb 85 anys
o més, la prevalença de dolor i dolor crònic
s'iguala entre homes i dones.

Per tal de resumir una mica la informació
que recull l’article de Miró i col·laboradors,
podem dir que aquest treball mostra que el
dolor crònic és un problema habitual entre

En aquesta ocasió, l’InfoSCRITC recull el
treball que va ser premiat en la darrera
convocatòria del “Premi per articles” de la
Societat. Es tracta d’un treball sobre dolor;
el primer d’aquestes característiques que
es publica sobre els problemes de dolor de
la gent gran a Catalunya, també a Espanya.
El treball és fet per ALGOS, un grup de
recerca vinculat a la Universitat Rovira i
Virgili i que coordina Jordi Miró.

entrevistades de forma presencial i
individualment (una mostra tr iada
aleatòriament a partir d’un muestreig
estratificat per sexe, edat i lloc de residència).
D’aquesta mostra, un 53.7% eren dones, la
mitja d’edat una mica per damunt dels
setanta anys -en el grup de dones era de
75.44 (DE=6.74), mentre que en el d’homes
era de 74.23 (DE=6.12)-.

Els resultats que es presenten mostren que,
efectivament, el dolor és un greu problema
de salut en aquest grup de població.
Concretament, el 74% de la mostra informa
patir d'algun tipus de dolor en el moment de
l'entrevista, en el 68% de casos es tractava
d'un problema crònic. Més encara, un
percentatge considerable dels participants
(69%) reconeixien problemes per a controlar
el dolor, i una greu manca de recursos
mèdics específics.

El treball: “Pain in older adults: a prevalence
study in the Mediterranean region of
Catalonia” (1) presenta els resultats d’un
estudi epidemiològic específic sobre el dolor
i el seu impacte en la vida de la gent gran.
En aquest estudi van participar un total de
600 persones amb 65 anys o més, que
residien a Catalunya. Aquests van ser

els ancians, que augmenta amb l'edat,
encara que sembla estabilitzar-se en els
més grans (persones per sobre dels 85
anys), mostrant efectes més negatius entre
les dones.

El dolor crònic afecta molt significativament
la qualitat de vida dels ancians, tant
físicament (tenen més problemes per a
realitzar les activitats bàsiques de la vida)
com psíquicament (tenen més problemes
de depressió); es constata que el dolor crònic
és una font molt important de discapacitat.

Les persones amb major risc de patir dolor
crònic i discapacitat són les dones que tenien
un nivell socioeconòmic baix i una major
edat.


