
Imatge del tríptic del curs sobre TGD que
heu rebut juntament amb el butlletí que teniu
a les mans >>

Us volem recordar, com ja vam informar fa
algunes edicions, que els membres de les
societats que constitueixen l’EABCT, la
nostra associació mare a nivell europeu,
poden assistir a les activitats de formació
que aquestes organitzen pagant una quota
reduïda, la mateixa que abonen els membres
de la Societat organitzadora. Així doncs, en
funció del domini de llengües que tingui
cadascú, i també de les ganes d’aprendre,
de viatjar i de viure noves experiències,  us
recomanem que, de tant en tant, us feu un
passeig pels webs de les societats de
l’EABCT per estar al corrent de les activitats
formatives que s’hi organitzen. Des del web
de l’EABCT podreu accedir a totes les
societats membres: www.eabct.com. 

El darrer Premi Pavlov, Isaak Marks (2007),
recollint el seu guardó >>

uan llegiu aquestes línies ja haureu rebut a casa vostra el
llibre “SCRITC, 25 anys. Una història de la teràpia del
comportament” que hem editat per a commemorar i celebrar
les noces de plata de la nostra Societat. Esperem que aquest

regal de Nadal tan especial hagi produït en vosaltres tanta satisfacció com gratificant
ha estat per a nosaltres haver treballat en aquest projecte des de finals del 2007.
Ha estat el castell de focs final d’un any en el decurs del qual hem volgut anar
recordant i celebrant els 25 anys de la nostra fundació. 

D’altra banda, ha estat el colofó d’una època de renovació i creixement en que, a
més de la celebració dels 25 anys i de l’edició de l’esmentat llibre, cal destacar altres
fites: la coorganització del congrés mundial del 2007 a casa nostra, l’edició anual
del CDSCRITC des de l’any 2006 (personalment penso que és la “joia de la corona”),
la implementació del procés d’acreditació de terapeutes cognitivoconductuals i de
terapeutes-supervisors, l’edició del tríptic “Psicoteràpia i teràpia cognitivoconductual”
(amb l’objectiu de difondre la TCC i la seva recent distribució a farmàcies i centres
de salut), així com la modernització de l’aspecte més extern del nostre col·lectiu: el
nou disseny de la imatge corporativa, l’edició del butlletí informatiu i tota la papereria.

Per acabar, destaquem també l’increment d’un 55 % dels socis registrats en els
darrers dos anys i mig, signe inequívoc de la vostra confiança en la TCC. .../...

El nostre soci, professor emèrit de la
Universitat Autònoma de Barcelona i un dels
membres fundadors de l’SCRITC, Ramon
Bayés, serà investit doctor honoris causa
per la UNED el 22 de gener de 2009. Des
d’aquí el felicitem efusivament per a aquest
merescut reconeixement. Es tracta d’un
professional amb una trajectòria que sempre
s’ha caracteritzat pel treball constant, de
qualitat i honest. Felicitats Ramon!

Q

Edita: Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament
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El llibre del 25è aniversari de la SCRiTC. Felicitats!

La Junta
informa...

Aquest any 2009 l’SCRITC convoca la
novena edició del Premi Pavlov. El premi,
creat a l’any 1993 i amb caràcter bianual,
és la màxima distinció que atorga l’SCRITC
com a reconeixement a una trajectòria
p r o f e s s i o n a l  d e s t a c a d a  e n  e l
desenvolupament i la difusió de la teràpia
del comportament. Com molts recordareu,
el guanyador a la darrera edició fou el Prof.
Isaak Marks i el guardó li fou lliurat a la
nostra XXIIª Reunió Anual, inscrita dins del
Congrés Mundial de Barcelona de 2007.

Juntament amb aquest Infoscritc heu rebut
el document amb el que ens podeu fer arribar
la vostra proposta de candidatura per a
enguany. La data límit per a fer-nos arribar
les vostres propostes és el dia 30 de març.

La Junta ha estat elaborant, durant els
darrers mesos, uns criteris i un procediment
per tal de donar el seu suport o el seu
reconeixement oficial per a activitats
científiques (jornades, congressos, etc) i
programes de formació postgrau relacionats
amb la teràpia cognitivoconductual, que
puguin dur a terme altres entitats i
institucions. A partir del dia 20 de gener es
poden consultar els esmentats criteris a la
nostra web www.scritc.org.

Els propers dies 27 i 28 de maig tindrà lloc
a Amsterdam el simposi internacional sobre
trastorns d’ansietat. En aquest espai es
trobaran investigadors reconeguts dins
d’aquest àmbit com per exemple: E. Holland,
Dan Stein o Murray Stein que ens parlaran
de temes com ara l’espectre obsessiu-

Per als propers dies 13 i 14 de març
l’SCRITC ha organitzat el curs titulat
Avaluació i abordatge dels trastorns de
l’espectre autiste en les diferents etapes
evolutives que serà impartit per Marisa Joga
i Noemí Balmaña a la seu de l’Institut
Superior d’Estudis Psicològics (ISEP),
institució que ens cedeix les seves
instal·lacions. En aquest enviament us hi
hem adjuntat el corresponent tríptic
informatiu.

compulsiu, l’organització de la classificació
DSM-IV en relació als trastorns d’ansietat o
aspectes sobre neuroimatge funcional i
estructural dels trastorns d’ansietat. Si la
proposta us sembla interessant i voleu saber-
ne més, podeu adreçar-vos al web
www.adsymposia.org.



Logotip del 39è
congrés anual de
l’EABCT >>

trastorns psicològics. Acabada la carrera, i
donat el seu interès per la clínica, va
començar a formar-se amb la Dra. Carmina
Saldaña i va crear, juntament amb ella,
l'embrió del que posteriorment seria la Unitat
de Teràpia de Conducta de la Facultat de
Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Ens comenta, encara que ens pugui sobtar,
que el primer autor que va exercir una gran
influència sobre ell va ser en Sigmund Freud.
Un any abans de començar la carrera ja
havia llegit una gran part de les seves obres.
Però, no obstant això, la seva postura
inicialment favorable va canviar davant la
falta de dades empíriques sòlides. La segona
influència, molt més notable, va venir de la
mà de Burrus F. Skinner, Joseph Wolpe,
Isaac M. Marks, Alan Kazdin i de col·legues
tan entranyables com Ramon Bayés i Josep
Toro, entre d’altres. Sense renegar de les
grans aportacions d'aquests autors,
posteriorment es va obrir a un camp més
cognitivoconductual sota la influència d'Albert
Bandura, Aaron T. Beck i Stanley Rachman,
als quals afegeix en l'actualitat a David M.
Clark, Paul Salkovskis i David H. Barlow.

A part de les labors docents i de recerca
com a professor d'universitat, destaca de la
seva trajectoria professional, en primer lloc,
el seu treball a la Unitat de Teràpia de

L’Arturo Bados va nèixer a Saragossa el 28
de març de 1955.

És professor titular de l'àrea de Personalitat,
Avaluació i Tractament Psicològic de la
Facultat de Psicologia de la Universitat de
Barcelona, on imparteix classes de
l’assignatura d'Intervenció en Psicologia
Clínica i de la Salut, així com de Pràcticum.
Per altra banda, és sotsdirector i Terapeuta
Supervisor Cognitivoconductual Acreditat
en la Unitat de Teràpia de Conducta de la
Facultat de Psicologia.

Va estudiar Psicologia a la Facultat de
Filosofia i Ciències de l'Educació (Secció
Psicologia) de la Universitat de Barcelona.
Durant la seva etapa de formació
universitària va tenir l’oportunitat de realitzar
pràctiques en diferents centres que li van
permetre conèixer de prop pacients amb

Tot i que hi ha nombroses evidències a favor de la teràpia d’exposició com a tractament
efectiu en els trastorns d’ansietat, molts pacients no responen adequadament. Per exemple,
en el trastorn de pànic un 75% dels pacients no recuperen totalment la seva autonomia,
tornant, molts d’ells, a sol·licitar tractament dos anys després d’haver finalitzat per primera
vegada la teràpia d’exposició.

D’altra banda, es tendeix a afirmar que la combinació de la teràpia d’exposició amb
antidepressius i/o ansiolítics és més efectiva que la teràpia d’exposició sense psicofàrmacs;
no obstant això, fins al moment la literatura no dona suport a aquesta hipòtesi.

Els autors del meta-anàlisis que us presentem fan una revisió dels articles que estudien
la relació entre la D-cycloserina (DCS), un  agonista parcial del N-metil-D-asparato (NMDA),
i el procés d’habituació de l’angoixa durant la teràpia d’exposició, tant en animals com en
humans.

El present treball suggereix que la DCS facilita l’extinció de l’ansietat durant la teràpia
d’exposició actuant en els processos de consolidació de la memòria. A més a més, sembla
que els seus efectes es mantenen durant el seguiment.

Es conclou també, que la seva eficàcia està relacionada amb la quantitat de vegades que
es fa l’exposició, amb la dosi de fàrmac i amb el moment (en relació a la teràpia d’exposició)
en el qual s’administra la DCS.

Entre el dies 11 i 13 de juny d’enguany es
celebrarà a Barcelona el XLIII Congreso de
la Sociedad Española de Medicina
Psicosomática organitzat per l’Institut
d’Atenció Psiquiàtrica: Salut Mental i
Toxicomanies de l’Hospital del Mar de
Barcelona (Dr. A. Bulbena) i pel Servei de
Psiquiatr ia,  Psicologia i  Medicina
Psicosomàtica del USP Institut Universitari
Dexeus de Barcelona (Dr. J.Mª Farré).
L’SCRITC n’és societat col·laboradora i hi
participarà amb l’organització, dins del
programa científic, d’una activitat que encara
està per determinar al tancament d’aquesta
edició de l’Infoscritc. En sereu informats al
butlletí d’abril. El pre-programa, amb les
ponències i simposis confirmats a hores
d’ara, és d’allò més sucós. Hi veiem temes
com ara fibromiàlgia, cronobiologia i
psicosomàtica, hostilitat i la seva repercussió
en medicina, depressió en oncologia, TCA,
disfunció erèctil, VIH i neuropsiquiatria i un
llarg i suggerent etcètera.

Us recordem que aquest any l’Europeu de
TCC es realitzarà a Dubrovnik (Croàcia) del
16 al 19 de setembre de 2009 i vindran
ponents de renom com ara T. Borkovec, D.
Clark, P. Salkovskis i A. Wells entre d’altres.
Ja es poden consultar els workshops del
pre-congrés, així com les “keynote lectures”
orientades principalment a temes teòrics i
d’investigació sobre els trastorns mentals.
Per altra banda, si voleu participar amb la
presentació d’un pòster o comunicació, us
informem que ja està obert el termini per a
enviar els abstracts, sent la data límit el 31
de març. Animeu-vos! A la pàgina
http://eabct2009.org/scientific.htm podreu
consultar tota la informació actualitzada de
la que es disposa fins al moment. 

Conducta. Aquesta unitat va ser el primer
servei d'assistència psicològica que es va
crear en una universitat espanyola (l’any
1985) i va ser obra de la Dra. Carmina
Saldaña i ell mateix. Des d’aleshores, ha
treballat en aquesta unitat com a psicòleg
clínic i supervisor, fet que li ha permès tenir
experiència clínica, a més d’ajudar a formar
un nombre no menyspreable de psicòlegs
clínics, dels quals, ens diu, n’ha aprés molt.
En segon lloc, ens explica que se sent
orgullós d’haver contribuït a la creació i al
manteniment de la Societat Catalana de
Recerca i Teràpia del Comportament i de
la Sociedad Española para el Avance de la
Psicología Clínica y de la Salud. A part de
la participació en diverses activitats
d’aquestes societats, va ser tresorer de la
primera i secretari de la segona durant molts
anys.

Actualment, dedica una part important del
seu temps a la coordinació del Màster Oficial
en Psicologia Clínica i de la Salut de la
Facultat de Psicologia de la Universitat de
Barcelona. A més a més, participa en un
projecte sobre el disseny i l’aplicació d'un
suport basat en l'ús d'internet i de dispositius
mòbils per al tractament de l'obesitat en
nens i adolescents de 10 a 14 anys. Tot i
estar desenvolupant aquests projectes, l'àrea
de treball que més li ha interessat sempre
ha estat la dels trastorns d'ansietat, on està
realitzant i té previst realitzar investigacions
relacionades amb diversos aspectes com
ara: la qualitat de vida, la validació i les
dades normatives de certs qüestionaris i la
importància de la relació terapèutica en el
tractament psicològic.

Sobre l ’estat actual de la teràpia
cognitivoconductual pensa que la TCC
actualment disposa de bastants dades que
avalen la seva eficàcia en molts trastorns,
incloent els més freqüents. Això la confereix

un bon estatus científic i un reconegut prestigi
que ha dut certs països com el Regne Unit
a donar suport a la seva difusió amb grans
recursos econòmics.

Per altra banda, creu que encara resten
certs assumptes pendents i que “no podem
adormir-nos sobre els llorers”. Refereix que
no hi ha dades clares de l'eficàcia de la TCC
en certs  problemes o poblacions (p. ex.,
nens, persones grans, persones amb baix
nivell socioeconòmic). Tampoc sabem moltes
vegades què és el que funciona realment
de la TCC i per què. Ens comenta que l'efecte
dels factors no especificats i dels factors
comuns amb altres teràpies hauria de ser
molt més estudiat. A més, creu que de
vegades la TCC s'ha acostat massa al model

psiquiàtric, posant massa èmfasi en el
diagnòstic i en els factors interns (cognitius,
p. ex.), infravalorant el context en el qual
viuen les persones i la importància de les
relacions interpersonals.

Per últim, ens revela algunes de les seves
aficions destacant, en primer lloc, la seva
família. Li encanta viatjar, conèixer noves
terres, fer senderisme, excursions, anar en
bicicleta i fer fotos; gaudir, en resum, del
contacte amb la natura. Malgrat tanta
activitat, també aprofita en les seves estones
lliures per anar al cinema i llegir novel·les
històriques i d’intriga. I recordeu: mai dirà
que no a un bon àpat! Masses aficions pel
poc temps que disposa.

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)

.../... (ve de l’editorial)

Així doncs, tenim motius per a ser optimistes
respecte al nostre present i futur.  Ho
demostrarem continuant treballant amb
il·lusió per a consolidar els projectes ja
encetats i per a la consecució dels nous
objectius.

Feliç 2009 a tothom.


