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Com ja s’ha anat informant en anteriors
butlletins, el 31 de desembre de 2008
finalitzava el termini per presentar les
sol·licituds d’acreditació de terapeuta
cognitivoconductual i de terapeuta-supervisor
cognitivoconductual, tant en primera
instància com per via transitòria. Entre els
mesos d’octubre de 2008 i gener de 2009
hi ha hagut un increment notable en el
nombre de sol·licituds rebudes. Des que
s’inicià el procediment d’acreditacions, fa
un parell d’anys, i fins el dia 28 de febrer,
els resultats han estat els següents: la seu
de l’SCRITC ha rebut un total de 82
sol·licituds de terapeuta cognitivoconductual.
Se n’han concedit 39 i 42 sol·licituds es
troben en tràmits en aquests moments. Una
fou denegada.

D’altra banda s’han rebut un total de 15
sol·l icituds de terapeuta-supervisor
cognitivoconductual, de les que se n’han
concedit 10, altres 4 estan en tràmit en
aquest moment i una no fou concedida.

A partir d’aquests moments, l’única via
possible per obtenir l’acreditació com a
terapeuta cognitivoconductual serà
complintamb els Criteris mínims de formació,
que es van elaborar i aprovar en el seu
moment i que podeu trobar al nostre web.
No obstant, per obtenir l’acreditació com a

S’ha concedit 39 sol·licituts i 42
es troben en tràmits

Ramon Bayés
a l’acte
d’investidura >>

Es celebrarà el divendres 8 de maig al Centre
Residencial Kangeisó, al Masnou, el mateix
lloc on la vàrem celebrar ara fa tot just deu
anys. Podrem gaudir d’un programa científic
d’alta qualitat i en un entorn enjardinat que
farà que el vessant social de la trobada sigui
d’allò més agradable i relaxant.

En aquesta edició es lliurarà el Premi Pavlov
i es procedirà a celebrar les eleccions per
a la renovació parcial de la Junta en la que
finalitzen els seus càrrecs el president, Xavier
Pellicer, el secretari, Jordi Miró i la vocal
Eulàlia Durall.

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

Xavier Pellicer. President sortint

La Junta
informa...

El soci Ramon Bayés investit
doctor honoris causa per la UNED
El passat dijous 22 de gener, tal i com ja
vàrem informar a l’anterior Infoscritc, el nostre
soci i un dels membres fundadors de
l’SCRITC, el professor Ramon Bayés, va
ser investit doctor honoris causa per la UNED
(Universidad Nacional de Educación a
Distancia). En una sala plena de gom a gom,
el professor Bayés va pronunciar la
conferència  titulada “Sobre la felicidad y el
sufrimiento”, en la que va anar desgranant
el seu saber, la seva experiència i el seu
posicionament en una tema tan transcendent
per a l’individu. Durant el seu discurs va
perseverar en el reconeixement de la
persona, i un exemple d’això es recull a
continuació: “no oblidant mai que a la
universitat, a l’hospital, a la ciutat, sigui quina
sigui l’edat, sexe, raça, condició o cultura
dels nostres interlocutors, no ens relacionem
amb cossos, sinó amb persones que
pateixen i tenen vocació de plenitud”.
Moltes felicitats, Ramon!

La Jornada d’enguany
ja és a punt

Durant el mes de gener ha finalitzat la
campanya que hem estat duent a terme a
la ciutat de Barcelona per a la difusió de la
TCC entre la població general. Aquesta
difusió s’ha realitzat mitjançant el repartiment
del tr ípt ic “Psicoteràpia i  Teràpia
Cognitivoconductual” (editat fa poc més d’un
parell d’anys) a les oficines de farmàcia. Se
n’han repartit a un total de 70 farmàcies de
tots els districtes de la ciutat. La mateixa
campanya s’està acabant de realitzar en
aquests moments a les ciutats de Girona,
Lleida i Tarragona.

La campanya s’ha dut a terme
a farmàcies de tot el Principat

El nou llibre de Mª Helena Feliu
La nostra sòcia Mª Helena Feliu ha publicat
el llibre “Vivir bien en pareja. 10 claves para
una relación estable y duradera”. Aquest
llibre parteix de l’evidència de que un nombre
elevat de parelles no aconsegueixen arribar
a bon port amb la seva relació. Per aquest
motiu, Mª. Helena Feliu proposa, en deu
breu capítols, diverses claus per ajudar a
les parelles, particularment noves o de nou
intent, a repensar sobre la seva relació i a
sortejar obstacles amb l’objectiu d’aconseguir
que aquesta sigui duradora.

Des de la junta i amb la participació d’alguns
socis col·laboradors s’estan preparant uns
documents divulgatius sobre l’aplicació de
la TCC en els diferents trastorns psicològics.
A hores d’ara ja podeu trobar al nostre web
de l’Scritc els tríptics en relació a: l’ansietat,
l’agorafòbia i els atacs de pànic; la fòbia
social; la depressió; l’esquizofrènia i el dolor
crònic. Estem a punt de finalitzar uns altres
que podreu consultar en breu: Trastorn
obsessiu-compulsiu, Trastorn d’estrès post-
traumàtic, Trastorns de la conducta
al imentaria i  Disfuncions sexuals.

Aplicació de la TCC en diferents
trastorns psicològics, en PDF

El passat divendres dia 20 de Febrer va
tenir lloc, a la ciutat de Girona, el Taller
pràctic sobre tractament cognitivoconductual
en el trastorn distímic i altres trastorns
depressius crònics, a càrrec de la nostra
sòcia Joanna Guarch. La presentació va ser
molt acurada, fent aportacions molt
pràctiques pels assistents. Varen assistir 33
persones i l’SCRITC va col·laborar com a
societat co-organitzadora.

L’SCRITC va ser co-organitzadora
del taller de la Joanna Guarch

Per arrodonir la trobada amb un final força
distès, celebrarem el sopar al port esportiu
del Masnou. Junt amb aquest Infoscritc hi
trobareu el programa de la Jornada.

Els llibres i
els autors

terapeuta-supervisor cognitivoconductual
recordem que encara resta oberta la via
transitòria fins el 31 de desembre de 2011.



Foa com alguns dels autors que més han
influït en la seva formació psicològica.

El que més valora de la seva trajectòria
professional ha estat aplicar i ensenyar els
principis bàsics de la TCC, no només als
pacients sinó també a diversos col·lectius
(sobretot sanitaris, docents, empresaris i
policies) fent formació.

L’Imma Riu va néixer a Girona l’últim dia de
setembre de l’any 1966. Actualment viu a
la Garrotxa i treballa com a Psicòloga al
CSMA del Baix Empordà. Tanmateix manté
la pràctica privada, que ha estat realitzant
des de fa 19 anys, on combina la clínica
amb la formació. Des de fa tres anys és la
delegada territorial de l’SCRITC a les
comarques de Girona.

Va ser una de les últimes generacions de
psicòlegs que va sortir encara llicenciada
en filosofia i lletres. Els tres primers anys
de carrera els va estudiar al col·legi
universitari de Girona i els dos últims a la
UAB.

Els personatges que sens dubte més l’han
influenciat en la seva trajectòria professional
han estat la Rosa Mª Raich, que va ser qui
li va obrir les portes a la TCC i qui li va
aconseguir la possibilitat de fer el Pràcticum
a la Dexeus; i en Josep Mª Farré, el seu
tutor i mestre a la Dexeus. Va ser allà on va
iniciar contacte amb molts dels professionals
que hi treballaven (i hi treballen), i amb la
nostra associació. Des d’aleshores és sòcia
de l’SCRITC. Per altra banda, ens destaca
a en Paul Salkovskis, l’Adrian Wells i l’Edna

La teràpia de conducta (BT) es va desenvolupar a la dècada dels 50, època en que Hans Eysenck, un dels seus màxims exponents,
va escriure un article de revisió en el qual és va concloure que la psicoanàlisi no era més eficaç que el no tractament. La BT és considerada
la primera generació de teràpies psicològiques basada en la evidència.  La segona generació és la teràpia cognitiva (CT), desenvolupada
per Aaron Beck a la dècada dels 70, aplicada primerament a la depressió i, posteriorment, als trastorns d’ansietat i trastorns alimentaris.
A finals de la dècada dels 90 hi va haver una fusió entre BT i CT que s’ha anomenat teràpia cognitivoconductual (CBT), essent la orientació
psicològica que ha mostrat més suport empíric fins a l’actualitat.

Durant les últimes dècades s’han desenvolupat un gran nombre de teràpies agrupades amb el nom de “teràpies cognitivoconductuals
de tercera generació”. Aquestes han rebut molta atenció, així com algunes crítiques. La principal crítica fa referència al qüestionament
de si segueixen o no els principis de les teràpies basades en la evidència per a ser considerades com a tal.

L’autor d’aquest article fa una revisió d’estudis fets amb algunes teràpies de tercera generació on es planteja diferents objectius. En
primer lloc, fer una descripció i revisió de la metodologia utilitzada, seguidament realitzar una metanàlisi de la eficàcia del tractament i,
finalment avaluar si aquestes “noves” teràpies compleixen o no amb els requisits per ser consideres teràpies amb suport empíric. L’article
revisa treballs en: Teràpia d’Acceptació i Compromís (ACT; Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999), Teràpia DialecticoConductual (Linehan,
1993), Psicoteràpia Cognitivoconductual d’Anàlisi de Sistemes (CBASP; McCullought, 2000), Psicoteràpia Analítica Funcional (FAP;
Kohlenberg & Tsai, 1991) i Teràpia Conductual Integrada de Parella (IBCT; Jacobson &Christensen, 1996). Els resultats d’aquests estudis
han estat comparats amb altres on es feia servir la CBT com a tractament.

L’autor conclou que les teràpies de tercera generació utilitzen una metodologia de recerca que és significativament menys rigorosa que
la dels estudis en CBT (ex: no estudien l’eficàcia dels diferents components de tractament i en ocasions no hi ha grup control); que la
magnitud de l’eficàcia és moderada, tant per l’ACT com per la DBT; i que cap de les teràpies de tercera generació compleix, en la seva
totalitat, amb els criteris per a ser considerades teràpies basades en la evidència.

Finalment, el present treball esmenta nombroses recomanacions per a aquells defensors de les teràpies de tercera generació que
pretenen que els seus tractaments estiguin en el grup de teràpies basades en la evidència.

Congrés de medicina
psicosomàtica a
Barcelona
Us recordem que entre el dies 11 i 13 de
juny d’enguany es celebrarà a Barcelona el
XLIII Congreso de la Sociedad Española de
Medicina Psicosomática. L’SCRITC  n’és
societat col·laboradora i hi participarà amb
l’organització d’un simposi sobre dolor. Al
nostre web hi podreu trobar tota la informació
sobre el programa del congrés.

39è Congrés anual de
l’EABCT

El projecte professional més important en
el qual està embrancada actualment és la
Comissió de Teràpia de Conducta dins el
COPC (Col·legi Oficial de Psicòlegs de
Catalunya). Aquesta comissió s’encarrega
de fer sessions clíniques, intercanviar
informació i coneixements amb altres
professionals i organitzar cursos de formació
i materials per als pacients.

Per altra banda, ens explica que el fet d’haver
entrat a treballar a la xarxa de salut pública
li ha permès veure un ventall molt ampli de
trastorns que li suposen cada dia nous
reptes. Entre d’altres, aprendre a treballar
en equip, donat que en moltes ocasions és
fa imprescindible.

Sobre l ’estat actual de la teràpia
cognitivoconductual pensa que té bons
resultats però que encara cal investigar i
treballar-hi molt. Considera la teràpia
cognitiva i conductual seriosa, científica i
que  darrera la teoria hi ha una investigació
amb uns resultats contrastats. N’està
convençuda que el camí és aquest. Li agrada
poder dir a un pacient: “aquesta tècnica que
t’ensenyo ha donat bons resultats” o “per
això que tens, encara no hem trobat una
explicació empírica, però t’ajudaré”.

Finalment, ens parla una mica de les seves
aficions. Ens comenta que quan no treballa
li encanta estar amb els seus fills, viatjar,
llegir, anar al teatre (sobretot a veure
musicals) i organitzar menjars i trobades
amb amics. Sempre que pot li agrada fer
cursos d’altres temes no relacionats amb la
seva professió, com ara de tast de vins,
d’història del poble on viu (Besalú) i
d’interiorisme. Abans, també dibuixava i
escrivia, fins i tot va escriure cançons que
es van editar! Per últim, ens confessa que
li encanta caminar per la muntanya i aprofita
el privilegi de viure en un entorn fantàstic
per a practicar-ho sovint.

Secretaria de la SCRITC

www.scritc.org

(ve de l’editorial)

.../... qüestions d’imatge corporativa. I a la
incombustible Magda Buenaño per la seva
tasca eficient al capdevant de secretaria. A
tots ells dono les gràcies més sinceres. Em
sento veritablement afortunat per haver pogut
treballar al seu costat.
Moltes gràcies i fins a
sempre. Força SCRITC!

Us anunciem que l’SCRITC ha organitzat el
taller internacional titulat: “CBT for Chronic
and Residual Depression” a càrrec del Dr.
Edward Watkins pel proper 7 de Maig; just
un dia abans de la XXIVª Reunió anual de
la Societat Catalana de Recerca i de Teràpia
del Comportament. Ambdós esdeveniments
tindran lloc a Kangesió, el Masnou, un bonic
indret amb vistes al mar. Us hi esperem!

Taller Internacional previ
a la Reunió Anual

Mundial 2010 a Boston
Com molts ja sabeu, la ciutat de Boston és
la que va prendre el relleu a Barcelona per
a organitzar el proper congrés mundial de
TCC. Doncs bé, els dos co-chairs, Gail
Steketee i Michael Otto, i el seu comitè
organitzador ja estan en marxa. Podeu visitar
el web per anar obtenint informació puntual
(www.wcbct2010.org)  i començar a pensar
en els treballs de recerca que hi podríeu
presentar o, simplement, començar a fer
guardiola per a passar uns dies en aquella
bonica ciutat i assistir a un altre mundial
que, per les notícies que ens van arribant,
serà d'alt nivell.

Vista de la ciutat de Boston a l’estat de
Massachusetts (EUA) >>

Novament, us tornem a recordar que
l’Europeu de TCC aquest any es realitzarà
a Dubrovnik (Croàcia) del 16 al 19 de
setembre. Creiem que es tracta d’un congrés
rellevant dins la nostra disciplina i per això
us anirem informant amb l’infoScritc cada 3
mesos.

Quan llegiu aquestes línees ja haurà acabat 
el període (31 de març) per a enviar els
resums de pòsters o comunicacions orals,
però a tots aquells que no hagueu tingut
temps, també pensem que anar-hi pot ser
una bona manera d’aprendre i fer una
actualització de la TCC en diferents àmbits.
Animeu-vos!

A la pàgina http://eabct2009.org/scientific.htm
podreu consultar tota la informació
disponible.

Dubrovnik (Croacia) acollirà el 39è Congrés
anual de l’EABCT >>

Dr Edward Watkins
School of Psychology &
Mood Disorders Centre.
University of Exeter >>


