
Watkins en un moment de la masterclass >>

Imatge del port de Dubrovnik >>

Pellicer lliura el Pavlov a Jordi Pérez >>

En el decurs de la jornada anual de
l’SCRITC, i com cada dos anys, es fa l’acte
de lliurament del premi Pavlov. Aquest premi
és la màxima distinció que atorga la nostra

Jordi Pérez ha estat guardonat
amb el premi màxim de la SCRITC

La XXIVª Reunió anual de la Societat
Catalana de Recerca i de Teràpia del
Comportament es va celebrar al Maresme,
al centre de celebracions Kangeisó. Com
cada any es van organitzar dues taules i
dues conferències. A més a més, i com a
novetat de l’any anterior, es va mantenir la
Masterclass. L’afluència de participants va
ser nombrosa, al voltant de 115, i tothom va
expressar la seva satisfacció, tant pel
contingut del programa com pel lloc escollit
per a la reunió.

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
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La presidenta M.J. Martín, i X. Pellicer (davant) amb J. Miró, L. Fernández, E. Durall, J. Taberner, C. Ruiz i J. Canet

La Junta
informa...

66 autors i 33 capítols
Segurament durant el mes de juny haureu
rebut a casa el CDSCRITC08, Actualitzacio-
ns de la Societat Catalana de Recerca i
Teràpia del Comportament. Aquesta obra,
coordinada per la Lorena Fernández de la
Cruz, el Miquel Àngel Fullana i el Jordi Llabrés,
ja va per la seva quarta edició, i ha comptat
aquest any amb la participació de 66 autors
per a l’elaboració de 33 capítols. Agraïm a
tots ells la seva contribució, i als socis, us
animem a endinsar-vos en el material que
conté el CD, una manera àgil i rigorosa de
posar-se al dia de la recerca en TCC.

La jornada va concentrar al
voltant de 115 persones

Els dies 11, 12 i 13 de juny va tenir lloc a la
ciutat de Barcelona el XLIII Congrés de la
“Sociedad Española de Medic ina
Psicosomática” organitzat, entre d’altres,

L’SCRITC va participar al
congrés amb una taula

Secretaria de la SCRITC

www.scritc.org

ola a tothom!
Aprofitant l’ocasió de poder dirigir-me a tots/es vosaltres,
el primer que vull fer és donar les gràcies a la Junta que
ara surt. Us he de dir que, com a sòcia, cada cop que he
coincidit amb vosaltres m’han vingut ganes de dir-vos moltes

gràcies per la vostra feina. Possiblement us ho he arribat a dir, però per si de cas,
no vull quedar-me amb les ganes i no vull deixar passar aquesta oportunitat.
Com ja sabeu, a la darrera jornada es va renovar la meitat de la Junta. De la Junta
anterior ens van dir adéu el Xavier Pellicer (president), el Jordi Miró (secretari) i
l’Eulàlia Durall (vocal). Tant ells com els dos components que continuen a la Junta,
la Cristina Ruiz i el Joan Taberner, han fet una feina excel·lent i cal el nostre
reconeixement i gratitud. Han fet una gran tasca i un treball seriós que ha permès
a la nostra societat assolir un alt nivell, situant-la, sense complexes, entre la resta
de societats europees de l’EABCT.
Vull expressar el meu agraïment especial al president anterior, en Xavier Pellicer,
que barrejant professionalitat, amabilitat, tranquil·litat i simpatia, ha sabut fer créixer
la societat en tots els aspectes, tant científicament, com en nombre de socis i promoció
externa.
També voldria recordar la feina tan ben feta d’altres companys com són el Toni
Corral, la Clara López-Solà i el Jordi Cid amb l’edició d’aquest Butlletí. La Lorena
Fernández, el Miquel Àngel Fullana i l’Òscar Andión amb la coordinació del CDSCRITC.
El Jordi Llabrés amb el web i el CDSCRITC. Els delegats territorials: la Imma Riu i
el Salvador Gallart. I la veterana Magda Buenaño, secretària de la nostra Societat.
Gràcies també a tots vosaltres. Us animem a continuar amb el mateix entusiasme.../...

H
Crònica del 1er EABCT
General Meeting 2009
El 1r General Meeting 2009 de la European
Association of Behavioural and Cognitive
Therapies (EABCT) es va celebrar a Zagreb
(Croàcia) el 14 març.

Els temes més rellevants que es van tractar
a la reunió van ser:

• L’interès de la EABCT en aconseguir diners
per a projectes relacionats amb la TCC.

• L’acord d’un protocol d’acreditació de les
societats de TCC de manera que aquestes,
un cop acreditades, puguin proposar els
seus membres individualment per a obtenir
l ’ a c red i t ac i ó  com a  t e rapeu tes
cognitivoconductuals a nivell europeu.

• La cessió a l’Scritc dels beneficis obtinguts
de la venda d’ordinadors en el Vè Congrés
Mundial, Barcelona 2007 (uns 5000 euros),
en agraïment a la bona tasca realitzada
d’organització del congrés.

39è Congrés anual de la
EABCT - Dubrovnik
El congrés Europeu de TCC d’enguany es
celebra a Dubrovnik (Croàcia) del 16 al 19
de setembre i vindran ponents de renom
com ara T. Borkovec, D. Clark, P. Salkovskis
i A. Wells entre d’altres. A la pàgina
http://eabct2009.org/ podreu consultar
l’extens programa científic, ja definitiu.
Recordeu que fins al dia 15 d’agost teniu
temps per a inscriure-us-hi amb descompte.
Animeu-vos i gaudiu!

per un dels nostres socis més il·lustres: el
Dr. Josep Mª Farré. Per primera vegada,
l’SCRITC va participar-hi amb una taula:
“tractament psicològic del dolor: innovacions
i renovacions”, essent  aquest un exemple
més de la rellevància de la Societat dins
l’àmbit estatal. Va servir també per a donar
a conèixer la nostra disciplina, i més
concretament la psicologia basada en la
evidència (TCC), dins de l’àmbit mèdic; així
com per a establir els primers vincles amb
d’altres societats per a possibles
col·laboracions futures.

societat als professionals que hagin
demostrat una trajectòria sòlida en l’àmbit
de la TCC, tant en la seva pràctica clínica
com en la docència i/o la recerca. Enguany,
i ben merescudament, va ser atorgat a en
Jordi Pérez, degà de la Facultat de Ciències
de la Salut i de la Vida de la UPF.

Taller Internacional previ
a la Reunió Anual
El taller internacional es va celebrar el dia
7 de maig, en el context de la jornada anual,
en el centre de celebracions Kangeisó
(Maresme). El taller: CBT for Chronic and
Residual Depression, a càrrec del Dr.
Edward Watkins, catedràtic de Experimental
and Applied Clinical Psychology (School of
Psychology), i co-director del  Mood
Disorders Centre (University of Exeter) va
ser  de gran in terès pe ls  soc is .
L’esdeveniment va tenir una participació
força nombrosa (al voltant dels 45 inscrits).



Envieu els vostres comentaris a:
info@scritc.org. Els esperem!

professor Josep Pallach que li va influir en
cóm comportar-se davant la vida,
assignatura que difícilment es pot aprendre
del llibres. Durant l’estada a l’Escola
Professional, en Josep Toro i l’equip de
Psiquiatria Infantil, així com en Josep Maria
Farré i en Joan Massana van ser uns dels
seus referents decisius a l’hora d’aprendre,
com ell diu, “el meu ofici”.

D’altra banda, ens comenta haver aprés
molt de tots i cadascun dels llocs on ha
tingut “la sort” de començar a treballar com
a psicòleg.  Des de fer reeducacions amb
l’Wilma Penzo i el Gabinet Galton, passant
posteriorment per L.San i l’equip de becaris 
de l’hospital del Mar, fins a treballar amb
P.A.Soler i els companys de psiquiatria de
la Mútua de Terrassa i Creu Roja.    

De la seva trajectòria professional se sent
altament satisfet d’haver pogut col·laborar
amb l’SCRITC des de la seva fundació, així
com d’haver sigut president durant una
temporada. Refereix que el més important
ha estat mantenir una línia de treball clínica
constant intentant demostrar l’eficàcia,
necessitat i independència de la psicologia
clínica en general, i de la TCC en particular,
qüestió que no sempre li ha estat fàcil.

Actualment, dedica una part important del
seu temps a endinsar-se en el món de la
psicologia evolucionista, on troba que es
tracta d’un repte tremendament engrescador.
Ens comenta que, per a la psicologia, un
dels projectes més desafiants és el que gira
entorn als conceptes d’adaptació i mesura
dels anomenats trastorns de la personalitat.
D’altra banda, i encara que no directament
relacionat amb la seva professió, en Josep
Maria Peri voldria acabar la llicenciatura en
Humanitats que està cursant actualment a
la UOC, si, ens diu: “tinc el permís del Pla
Bolonya”.  

Sobre l ’estat actual de la teràpia
cognitivoconductual pensa que es troba en
un moment àlgid, donat que en l’àmbit clínic

?Josep Maria Peri

El Josep Maria Peri va néixer el 29 de
desembre de l’any 1956 en ple barri gòtic
de Barcelona, més concretament al carrer
de la Portaferrissa.

Actualment, desenvolupa la seva feina com
a Psicòleg Consultor al Servei de Psicologia
Clínica de l’hospital Clínic de Barcelona. Va
estudiar la carrera a la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) i després la diplomatura
en psicologia clínica a l’Escola Professional
de Psicologia Clínica de l’hospital Clínic.

Els autors que destaca donada la influència
que han exercit en ell professionalment, i
per ordre cronològic, són: Pavlov, Skinner
i Eysenck. Després, es va continuar formant
amb les lectures d’en Bandura i Seligman.
I, a partir de rebre classes de l’Emilio Ribes,
es va interessar força per l’obra de Kantor
i la pròpia d’Emilio Ribes. Darrerament el
que més l’ha interessat ha estat l’obra de
Josep Roca sobre la psicologia científica i,
també, la psicologia evolucionista.

Com a personatge important durant la seva
formació universitària ens destaca, sens
dubte i en primer lloc, a en Ramon Bayés i
a tot el Grup del laboratori de conducta de
la UAB. Tot seguit, ens menciona al

L’expressió Primum non nocere (“el primer és no fer mal”) representa la base del jurament hipocràtic dels metges. Però, què hi ha dels
psicòlegs? Tenim present que els tractaments psicològics poden tenir efectes perjudicials igual que els tenen, per exemple, els tractaments
farmacològics? Existeixen realment aquests efectes en el nostre àmbit? Aquests són els conceptes que es discuteixen en el treball de
Lilienfeld (2007).

L’autor comenta l’estat de relativa negligència en relació als tractaments psicològics perjudicials, que contrasta marcadament amb l’interès
en relació als potencials efectes negatius dels psicofàrmacs. Tot i que tota intervenció psicològica es suposa ben intencionada, la realitat
és que hi ha un petit, però gens menyspreable, percentatge de pacients que estan pitjor després de certes intervencions.

També s’assenyala que alguns terapeutes han assumit que “fer alguna cosa sempre és millor que no fer res” i que la teràpia psicològica,
en el pitjor dels casos, és innòcua. La literatura revisada en aquest article suggereix que seria erroni presumir que qualsevol tractament
és segur sense haver estat sotmès prèviament a proves adequades.

Lilienfeld defineix un tractament psicològic perjudicial segons tres criteris: (1) el tractament ha demostrat efectes perjudicials psicològics
o físics (incloent no només deteriorament, sinó desacceleració del temps de millora) en els pacients o en d’altres persones (per exemple,
els familiars); (2) els efectes perjudicials són duradors i no purament reflecteixen una exacerbació dels símptomes produïda durant el
tractament, i (3) els efectes perjudicials han estat replicats per equips de recerca independents.

Basant-se en aquests criteris i en l’evidència existent, s’agrupen els tractaments potencialment perjudicials en dos nivells: d’una banda
els de Nivell 1 (probablement perjudicials) i els de Nivell 2 (possiblement perjudicials). En el Nivell 1 Lilienfeld situa el debriefing, la
comunicació facilitada, les teràpies del vincle (per exemple, el rebirthing), el counseling per a persones amb reaccions de dol normals
o les teràpies expressives-experiencials. En el Nivell 2 es situarien les intervencions en grup per al trastorn de conducta i els tractaments
de relaxació per pacients amb trastorn de pànic.

Es fa èmfasi en que, donada la responsabilitat del clínic de no fer mal, cal prioritzar els esforços d’identificar els tractaments que s’han
demostrat perjudicials o ineficaços i disseminar aquesta informació.

Tot plegat, una lectura ben interessant, plena d’aspectes per a reflexionar i amb importants implicacions per a la pràctica clínica habitual.
És per tant un article que no podeu deixar de llegir.

cada cop és mes reconeguda i practicada.
El fet que a poc a poc s’imposin els criteris
dels tractaments basats en l’evidència és un
estímul per a la investigació i per a la bona
pràctica clínica. A nivell teòric, ens explica
que el discret gir cap els orígens, és a dir,
la recobrada importància del context, l’omple
de “joia”. Quan a l’ensenyament de la TCC, 
hi veu una clara mancança. Troba que hi ha
un excés d’ensenyament de les tècniques
o paquets terapèutics, sense que s’expliquin
les fonts d’aquestes tècniques i els principis
que les suporten. “Aquest és l’aspecte que
hauria de canviar en el futur si volem tenir
bons professionals amb criteris clars”. El
futur de la TCC el veu estretament lligat al
de l’especialitat de Psicologia Clínica en el
sentit que els avenços en el reconeixement
ple de l’especialitat, quan a desenvolupar-
se dins del sistema sanitari, pot portar a un
major reconeixement i expansió de la TCC.
Diu: “l’exemple actual britànic ens ha d’omplir
d’esperança”.

(ve de l’editorial)

.../...que heu mostrat fins ara.

A la darrera Assemblea de socis vam ser
escollits la Lorena Fernández, el Jaume
Canet i jo mateixa. Així doncs, la nova Junta
està formada per la Cristina Ruiz (secretària),
el Joan Taberner (tresorer), el Jaume Canet
(vocal), la Lorena Fernández (vocal) i la Maria
José Martín (presidenta). Estem ara doncs,
en un nova etapa. Us volem manifestar la
nostra voluntat de dedicació amb empenta
i esforç. La Junta anterior ens ha posat el
llistó molt alt i nosaltres, us ho ben asseguro,
treballarem per a mantenir-lo.

Tenim per endavant dos nous reptes recollits
de l’Assemblea de socis. El primer és la
realització de la  propera jornada, que serà
la XXV des de la creació de la nostra
Societat, i per ser una data assenyalada ens
fa especial il·lusió. El segon, que afrontem
amb el mateix compromís que l’anterior, és
el de crear una línia de formació en TCC
des de la SCRITC.

Obrim, doncs, una nova etapa de treball
amb moltes ganes, il·lusió i amb el ferm
propòsit de mantenir l’SCRITC en el lloc que
es mereix.

Moltes gràcies per la confiança que heu
dipositat en tots nosaltres.

Bayés publica un nou llibre
Aquest any Ramon Bayés ens ha obsequiat
amb un nou llibre, "Vivir. Guía para una
jubilación activa". Certament, un títol que se
li escau a la perfecció a l'amic Ramon,
paradigma de "jubilat actiu". Es tracta d'un
treball on hi aboca molts elements personals
i en el que hi reflexiona sobre el significat i
l'abast de la jubilació al segle XXI en el món
occidental oferint-nos estratègies "per
sobreviure-hi". Si una idea central pot
sintetitzar el contingut del llibre i la intenció
del seu autor és quan, parafrasejant Simone
de Beauvoir, ens diu que: "la persona que
envelleix no només hauria de mantenir-se
serena, sinó mostrar-se apassionada".

Moltes felicitats Ramon pel que ha estat un
dels teus penúltims llibres.

Els llibres i
els autors

En el mes de març, concretament els dies
13 i 14, es va portar a terme el taller:
Avaluació i abordatge dels trastorns de
l’espectre autista en les diferents etapes
evolutives, a càrrec de la Noemí Balmaña
i Marisa Joga. La seu de l’Institut Superior
d’Estudis Psicològics (ISEP) va acollir aquest
curs de 12 hores de durada.

El curs va generar entusiasme entre els
socis i es van omplir les 32 places
disponibles, quedant algunes persones en
llista d’espera amb la possibilitat d’una
segona edició del curs.

Taller sobre els trastorns
de l’espectre autista

Boston 2010
Mundial de Teràpies
Cognitivoconductuals
El proper congrés Mundial de TCC (WCBCT)
es celebrarà a Boston entre el 2 i el 5 de
juny de l’any 2010. Tot i que encara ens
queda una mica lluny, el passat dia 1 de
juny es va obrir el període per a l’entrega
electrònica de resums per a simposiums,

Vista aèria de Boston >>

Per últim, ens confessa algunes de les seves
aficions i “passions”, com és el Barça, que
refereix li ve de família, i seguint per l’interès
per la història en general i la història de
Barcelona i dels Països Catalans més
concretament. Ens anomena un innumerable
conjunt d’aficions més com ara la col·lecció
de llibres, la fotografia, practicar esports o
jugar amb amics i amb el seu fill a jocs
d’ordinador i de taula. D’altra banda, viure
a la Ciutat Vella li apassiona, així com gaudir
de l’arquitectura, especialment de l’època
modernista, o estar a casa amb la família i
passar una bona vetllada amb els amics. Ja
veieu, un home amb mentalitat creadora i
amb un ampli ventall d’alternatives per a fer
que la seva ment sempre estigui activa!

tallers, articles, panells de discussió, taules
rodones i cartells. Teniu temps per a fer les
vostres aportacions fins al 18 d’octubre
d’aquest any 2009. En els propers infoScritc
anireu rebent informació més actualitzada
del  programa c ient í f ic  i  d ’a l t res
esdeveniments d’interès durant el congrés.
Per a més informació consulteu el web:
http://www.wcbct2010.org.


