
bans de l’estiu ha finalitzat la preparació d’un document vinculat al
Pla Director de Salut Mental i Addiccions (PDSMiA) del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya i elaborat per un ampli grup
d’experts que du per títol “La psicoteràpia a la xarxa pública de salut
mental i addiccions”. A l’extens document es fa un ampli recorregut
per tot un seguit de temes com són l’estat actual de les intervencions
psicoterapèutiques, el programa de psicoteràpia del PDSMiA,
acreditacions de professionals i centres i un llarg etcètera.

Valorem molt positivament que, per primera vegada, l’administració hagi mostrat una actitud
favorable a l’hora de reconèixer el paper de la psicoteràpia dins la xarxa pública de salut
mental, contribuint així a oferir a la població una carta de serveis més àmplia, personalitzada
i adaptada a les característiques i necessitats individuals. D’altra banda, valorem
significativament l’intent de sistematització de les psicoteràpies que es fa en aquest document,
així com el fet que es parli d’evidència i d’eficàcia dels diferents models d’intervenció. Però,
en aquest punt, és on comencen els problemes, doncs trobem una sèrie de limitacions i
mancances en el document, algunes de greus, que entenem que no podíem deixar passar
per alt.

Bàsicament ens referim al que ha estat una metodologia deficient en la revisió de la literatura
sobre evidència i eficàcia de les psicoteràpies, passant per alt treballs molt significatius en
aquest àmbit (on, com ja sabem, la TCC assoleix resultats molt notables en el ranking
d’eficàcia), i “trobant” treballs on la teràpia psicodinàmica assoleix els mateixos bons resultats.
El resultat final dels biaixos i despropòsits que conté l’esmentat document és que ha
esdevingut l’única guia coneguda d’evidència sobre psicoteràpia que troba útil la teràpia
psicodinàmica per a tots els trastorns.

Davant d’això, la Junta va decidir consultar diferents experts de l’SCRITC per a conèixer.../...

Recentment vareu rebre un mail per tal
d’informar-vos de la creació d’un llistat de
distribució de correu electrònic per a facilitar
la comunicació entre la SCRITC i els seus
socis i rebre informació actualitzada referent
a congressos i temes que puguin ser del
vostre interès.

Un dels principals objectius de la SCRITC
és, i ha de ser, difondre la TCC. En aquest

sentit s’estan realitzant diverses accions,
una d’elles és la creació d’un WEB
(www.terapiacognitivaconductual.info) per
a que qualsevol persona que vulgui aportar
algun resum d’un article, una presentació
sobre l’aplicació d’un tema concret de la
TCC, etc., pugui adjuntar fàcilment el
document al WEB. Les vostres aportacions
les haureu d’enviar a l’adreça info@scritc.org
per tal de que un comitè d’experts realitzi
una revisió abans de que surti publicat al
web.

Així doncs, us animem a enviar qualsevol
tema d’interès per tal que ensenyem el què
sabem i aprenem el què desconeixem en
benefici de la TCC, de la ciència i de la salut
dels nostres pacients.

Tal i com ja vàrem anunciar en el darrer
Infoscritc del mes de juliol, està reobert el
període per a presentar sol·licituds per a
obtenir l’acreditació com a terapeuta
cognitivoconductual i terapeuta-supervisor
cognitivoconductual en primera instància.
Al mateix temps, es manté també oberta la
via transitòria. En ambdós casos el termini
per a presentar la documentació finalitza el
dia 31 de desembre de 2008. L’única
excepció és per a 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, us recordem que amb
l’Infoscritc de juliol, per tal de facilitar-vos la
feina, us vàrem adjuntar la informació bàsica
necessària i els documents (“annexes”) que
cal emplenar per tramitar la vostra sol·licitud.

Aquesta és una molt bona oportunitat per a
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
acredi tació per part  de l ’EABCT.

A partir d’aquest InfoScritc número 55 les
tasques de coordinació seran realitzades
per la sòcia Clara López-
Solà que substitueix qui
ha estat el responsable
en els darrers tres
anys, Jordi Cid. Volem
agrair-li la valuosa
tasca feta durant
aquest temps i donar
la benvinguda a la
Clara en les seves
noves funcions.

A

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

Primer reconeixement de l’administració a la psicoteràpia

La Junta
informa...

Clara López-Solà pren el relleu
a Jordi Cid

El termini per a presentar les
sol·licituds finalitza el 31 de
desembre

Hem fet una consulta al Consorci per a la
Normalització Lingüística i al Centre de
Terminologia “Termcat” sobre quina és la
forma correcta d’escriure l’expressió “teràpia
cognitiva-conductual” o “tractament cognitiu-
conductual”, formes aquestes que utilitzem
habitualment. La resposta ha estat que la
forma correcta és “cognitivoconductual”, és
a dir, sense el guió que acostumem a posar-
hi i amb la terminació “-ivo” per al terme
“cognitiu”, fórmula correcta en tractar-se
d’un adjectiu culte. Aquesta forma és vàlida
tant en el cas que l’adjectiu acompanyi un
substantiu masculí com femení. Així, a partir
d’ara (a veure si ens hi acostumem), direm
“teràpia cognitivoconductual” o “tractament
cognitivoconductual”.

Teràpia cognitivoconductual.
Caldrà acostumar-s’hi

Tal i com ja vàrem anunciar en el darrer
Infoscritc del mes de juliol, us recordem que
s’ha introduït un canvi en la data de
cobrament de la quota de soci. Des de fa
uns quants anys aquest s’ha dut a terme en
els mesos d’abril o maig. A partir d’ara es
realitzarà en el mes de gener, abonant així
la quota per any natural, com resulta més
lògic, corregint-se l’ anomalia existent fins
ara. 

El cobrament de les quotes es
realitzarà al gener

S’està gestant el web
terapiacognitivaconductual.info

Alberto Fernández-Teruel autor de
"Farmacología de la Conducta. De los
psicofármacos a las terapias psicológicas”
és professor titular de Psicologia Mèdica a
la facultat de Medicina de la UAB. El llibre
presenta com a novetat, dins l’àmbit dels
psicofàrmacs, la informació clínica (compara
els efectes dels psicofàrmacs versus la
teràpia psicològica o la combinació d’ambdós
tractaments), disminuint l’èmfasi dels factors
neuroquímics-farmacològics. Explica també
la importància dels models animals, de la
Farmacologia Conductual  i  de la
Psicofarmacologia Bàsica per a l’elaboració
de teories psicobiològiques sobre els
trastorns mentals i/o els símptomes.

Els llibres i
els autors

Psicofàrmacs vs teràpia



En Miquel Àngel Fullana, el representant
internacional de la SCRITC, va néixer a
Palma de Mallorca fa 36 anys.

En l’actualitat desenvolupa la seva tasca
com a psicòleg clínic a la Unitat d’Ansietat
de l’Hospital del Mar, com a professor
associat al Departament de Psiquiatria de
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
i com a professor “honorari” a l’ Institut de
Psiquiatria (King´s College) de Londres.

Es va llicenciar en Psicologia per la
Universitat de les Illes Balears (UIB) i va
estudiar el doctorat a les universitats de
Paris-X (Nanterre), a la UIB i a la UAB. La
seva formació acadèmica es va
complementar realitzant un màster en
neurociència afectiva, dirigit des de la
Universitat de Maastricht, i amb estudis post-
doctorals al King´s College London amb la
concessió d’una beca Marie Curie.

La formació clínica la va rebre fent un màster
de Medicina Conductual a la UAB i amb una
estada a la Unitat de Tractament Psicològic
de Isaac Marks a Londres. Després va
començar a treballar al Servei de Medicina
Psicosomàtica de l’Institut Dexeus, passant
més tard al Centre de Salut Mental de Gavà
i actualment a la Unitat d’Ansietat de
l’Hospital del Mar.

Els personatges o autors que destaca,
donada la influència que han exercit en ell
professionalment, són en Miquel Tortella
(MT), primer com a professor i després (i
ara) com a amic, qui diu li va “inocular” la
passió per la teràpia de conducta i li va
ensenyar que la recerca i la clínica són
inseparables. En Rafael Torrubia ens diu li
ha ensenyat a ser millor investigador i docent.
Amb David Mataix ha après una cosa
imprescindible per a fer recerca: “think big”.
I amb Josep Mª Farré va viure moments
inoblidables fent clínica. Llegir “Fears,
phobias and rituals” li va entusiasmar.
Conèixer a Isaac Marks, refereix: “va ser
fantàstic” i treballar amb ell “gairebé un
reforçador primari”. També ha tingut el
privilegi de conèixer i col·laborar amb
Avshalom Caspi. 

De la seva trajectòria professional ens
destaca, de forma molt  posi t iva,
l’extraordinària sort que ha tingut essent

psicòleg. Ha pogut treballar com a clínic,
com a docent i com a investigador. “Durant
un temps he sigut investigador “professional”
i he conegut de prop alguns “cracks” de la
recerca en psicologia. He tingut experiències
molt bones en tots els àmbits, però veure
que persones amb trastorns mentals greus
poden tornar a fer una vida relativament
normal després d’un tractament psicològic
és una de les millors. Llàstima que això no
és sempre”, ens comenta.  

Els projectes professionals amb els que està
treballant actualment es relacionen amb el
trastorn obsessiu-compulsiu, fent recerca
principalment amb l’equip d’en David Mataix.
A la UAB està treballant, des de fa anys, en
psicofisiologia i ansietat fent servir el reflex
d’ensurt. A la Unitat d’Ansietat de l’Hospital
del Mar estant començant diversos projectes
en pànic/agorafòbia i fòbia social relacionats
amb els aspectes etiològics i de tractament.

Sobre l ’estat actual de la teràpia
cognitivoconductual pensa que tot i que les
coses han millorat en els últims anys (“i la
SCRITC en té part de culpa”, comenta), la
TCC no té, al nostre context, el status que
és mereix ni des del punt de vista científic
ni professional. En Miquel Àngel creu que
s’ha d’invertir temps, esforç (i evidentment
diners) en formació de professionals. Tot i

que el que cal en aquests moments és
especialment “fer política”. El pla de millora
per a l’accés a tractament psicològic
cognitivoconductual fet recentment a UK
hauria de ser el model a seguir, segons ens
exposa.

Les seves aficions, quan no treballa,
consisteixen en veure món (“altres móns”,
diu) i, si és possible, fotografiar-los. L’art,
en general, anar als Verdi i menjar bé, sovint
acompanyat –diu- d’altres socis de la
SCRITC.

Del 10 al 13 del passat mes de setembre
va tenir lloc a Helsinki el congrés anual de
la European Association of Behaviour and
Cognitive Therapies (EABCT), que, com
sabeu, és la mare de la SCRITC. El congrés
va reunir a més de 1000 investigadors i
clínics d'arreu del món (principalment
europeus), incloent alguns membres de la
nostra societat i alguns noms ben coneguts
del nostre camp (Marks, Salkovskis, Wells,
etc.). Del contingut destaquem un breu però
emotiu homenatge que es va fer a Tom
Borkovec, un dels “mites vius” de la TCC.
Borkovec ha fet investigació en moltes àrees
(relaxació, insomni, psicofisiologia i ansietat)
i durant els darrers anys el seu model de
tractament del  t rastorn d'ansietat
generalitzada (TAG) s'ha constituït en "gold
standard". No us penseu, però, que Borkovec
viu de rendes, seguirà donant "guerra" i ara
s'ha embarcat en comparar el "seu"
tractament per al TAG amb el de n'Adrian
Wells. Qui guanyarà? No ho sabrem la

setmana propera, però no patiu...
Durant el congrés es van celebrar també
diverses reunions dels representants de les
societats europees, que van contar, com és
habitual, amb el representant de l'SCRITC.
En aquestes trobades es va fer oficial el
nomenament de Rod Holland com a nou
president de la EABCT. Com sabeu, Rod és
un "vell conegut" de la nostra societat i va
ser el president del comitè organitzador del
congrés mundial de Barcelona. Per a ell, la
nostra enhorabona.

Ja us havíem dit on seran els propers
congressos de l'EABCT, però per aquells
que no ho recordeu, aquí va: Dubrovnik,
Milan, Reikyavik i després (això encara no
ho sabíem) "the winner is" Ginebra. Tots
aquestes ciutats són destins ben atractius
i, combinats amb un bon congrés de TCC,
són un cocktail que no us podeu perdre.
Animeu-vos a assistir als congressos de la

EABCT, són una excel·lent oportunitat per
a ampliar coneixements, fer contactes, etc.

.../... (ve de l’editorial)
les seves opinions sobre el document i que en
fessin una valoració abans de que la Junta
decidís quines accions emprenia. A partir d’aquí,
la Junta ha elaborat i enviat una carta als
principals responsables del document on
–després d’expressar el que s’hi aporta de
positiu- exposa raonadament el seu punt de
vista crític amb una part del seu contingut.
Argumenta les mancances metodològiques que
presenta, en dona solucions alternatives i
finalment s’ofereix, com la institució de referència
que és en l’àmbit de la TCC, per a que sigui
consultada en un futur per a l’elaboració
d’informes similars a fi de contribuir a obtenir un
resultat final més equilibrat, fiable i rigorós.  

Pensem que era important que l’SCRITC es
posicionés davant d’un document d’aquestes
característiques a fi de posar en evidència biaixos
injustificables que pensem que han estat produïts,
en bona part, pel desig de “quedar bé” amb
tothom. I si bé en ciència, com en altres àmbits
de la vida, també és important allò de “saber
quedar bé”, això no pot ser mai en detriment de
l’objectivitat i el rigor que la ciència exigeix.

Finalment, agraïm a Fernando Gutiérrez, Josep
Mª Peri, Josep Toro, Xavier Torres i Miquel
Tortella –el grup d’experts consultat- les seves
opinions i valoracions sobre
el document.

?Miquel Àngel Fullana

En aplicar-se tractaments psicològics, part del repte del professional consisteix en assegurar
el compromís i continuïtat del pacient amb la intervenció. Per tal d’assolir aquest objectiu,
és fa interessant pels clínics conèixer algunes de les variables que poden dificultar aquest
procés. 

Amb aquest objectiu el present estudi intenta identificar les característiques dels pacients
que presenten un major risc d’abandó. Concretament, en una intervenció cognitivaconductual
de grup per a l’insomni (TCC-I) amb una durada de 7 sessions.

Les variables escollides pels autors com a possibles predictores d’abandó van ser: l’edat,
el gènere, les variables recollides en els qüestionaris i registres següents: Beck Depression
Inventory (BDI), Morningness-eveningness Qüestionnaire, Beliefs & Attitudes about sleep
scale (DBAS), ús de medicació, temps de conciliació del son, despertars al llarg de la nit
i durada total del son.

Els resultats de les anàlisis van indicar que aquells pacients que dormien una mitja inferior
a 3.65h a la nit (mesura presa en la línia base), tenien un major risc de no finalitzar la
intervenció. Així mateix, entre aquest grup de pacients, aquells que puntuaven igual o més
a 16 en el BDI abandonaven el tractament abans de la quarta sessió.

Els autors d’aquest interessant estudi conclouen dient que una curta durada del son a la
nit, així com símptomes de depressió elevats, van associats amb un increment del risc
d’abandó en una intervenció cognitivoconductual per a l’insomni (TCC-I). Aquesta conclusió
obre noves vies d’investigació cap a intervencions dirigides a minimitzar l’impacte d’aquestes
variables per tal d’aconseguir majors èxits terapèutics.

Secretaria de la SCRITC

www.scritc.org

Dues propostes de la
BABCP per al 2009
Recordeu que la BABCP (British Association
f o r  B e h a v i o r a l  a n d  C o g n i t i v e
Psychotherapies) prepara dues propostes
de formació pel proper any 2009.

Per una banda, una conferència el divendres
3 d’abril a Londres que du per títol “Providing
Training in CBT” (Proporcionant entrenament
en TCC). Per a més informació consulteu
l’adreça principal de la associació
www.babcp.com.

Per altre banda, també tindrà lloc el 37è
Congrés anual de conferencies i tallers de
la pròpia associació. Serà del 15 al 18 de
juliol de 2009 a la Universitat de Exeter
(Regne Unit). És un lloc encantador al sud-
oest de l’illa que val la pena conèixer... Si
us interessa podeu consultar el programa
c i e n t í f i c  a  l a  p à g i n a  w e b :
www.babcpconference.com

EABCT Annual Congress
Cròniques Bàltiques


