
socis de l'SCRiTC amb l'acreditació com a 
terapeuta i terapeuta/supervisor de l'SCRiTC, 
que ja reconeix l'EABCT.
Així doncs, què ens queda per fer? D'una 
banda, garantir que les fites aconseguides 
es mantinguin i, de l'altra, que la gent ens 
conegui. Hem d'aconseguir garantir que 
els nous terapeutes cognitivoconductuals 
puguin accedir a una formació d'exel·lència. 
Amb aquest objectiu, estem treballant en 
el programa de formació que substituirà 
l'actual via d'acreditacions que acaba el 
desembre d'enguany. Altrament, hem posat 
en funcionament les supervisions grupals 
que juntament a la formació continuada 
han de facilitar la reacreditació dels nostres 
terapeutes i supervisors. Finalment, tornarem 
a engegar el directori professional des de 
la web, incloent-hi tots aquells socis que ja 
estan acreditats i afegint-hi tots aquells que 
s'acreditin. 
En definitiva, aquest any l'hem de dedicar a 
augmentar el prestigi de la nostra societat 
i a fer-ho saber a tothom. Cal que la gent 
conegui la TCC, per a què serveix i que no 
tothom la fa igual. Sabem que l'expertesa i la 
formació continuada juguen un paper clau en 
l'eficàcia dels tractaments i cal 
que continuem treballant per a 
que així sigui.
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Formació continuada:
•X Congrés Nacional de Trastorns de la 
Personalitat
•IX Congrés de la Societat Catalano-Balear de 
Psicologia
•Disregulació Emocional al TDAH i les seves 
Comorbiditats
•XXIX Jornada de Teràpia del Comportament i 
Medicina Conductual
•La Lídia Segura va impartir el curs d’Entrevista 
Motivacional
•Roma: Workshop sobre Psicologia 
Experimental
•Esquizofrènia d’Inici Infantil i Adolescent

Evidència científica de la TCC:
•Psicoeducació vs tractament grupal 
cognitivoconductual per adults amb trastorn de 
dèficit d’atenció i hiperactivitat

Qui és qui?:
•Lorena Fernández de la Cruz

La junta informa:
•Abordatge psicològic de la dependència a la 
cocaïna
•Trastorns de la conducta alimentària
•Nous convenis de col·laboració
•Reunió anual i workshop 2014
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El curs que comença ve carregat de propostes

La Junta 
informa...

inici d'any ha de ser 
un període de reflexió, 
molts de nosaltres ens 
fem bons propòsits per 
al nou any i la nostra 
societat no ha de ser 
menys. Una de les fites 
més importants de la 
nostra societat al llarg 

del temps va ser l'organització del comitè local 
del Mundial de teràpia cognitivoconductual, 
aquesta va ser una oportunitat per conèixer 
de prop a la societat a la qual estem vinculats, 
la EABCT, amb la qual compartim molts dels 
reptes i objectius fonamentals. Qui va estar 
a la sessió d'obertura del congrés recordarà 
com la Dra. Padesky parlava sobre disseminar 
i garantir la qualitat de la TCC com a missió 
fonamental de les societats de teràpia cogniti-
voconductual, i nosaltres som una d'elles. El 
nostre propòsit és vetllar per la bona salut de la 
TCC, només així aconseguirem la seva difusió 
entre la població. Comencem a tenir pacients 
que vénen demanant el nostre tractament i 
això és degut a que tenen informació sobre la 
seva eficàcia; segurament no han llegit articles 
científics però sí tenen un conegut que els 
ha dit que a ell li va anar bé. Però això és sufi-
cient? No, és clar que no. Per aquest motiu la 
nostra societat ja ha donat passos per millorar 
la seva difusió: acostant-nos a les administra-
cions públiques i fent-los saber que la nostra 
opció funciona millor; fent formació continuada 
de qualitat per als nostres professionals; bus-
cant reconeixement i garantint l'expertesa dels 

L’

El proper divendres 24 de gener es realitzarà 
el curs Abordatge Psicològic de la Dependèn-
cia a la Cocaïna, a càrrec de la Dra. Mònica 
Astals del Centre d'Atenció i Seguiment (CAS) 
Barceloneta Institut de Neuropsiquiatria i 
Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.
Ben aviat us anirem donant més informació 
sobre les dates concretes i les vies i terminis 
de pagament.

Comencem l’any amb formació

Abordatge psicològic 
de la dependència a 
la cocaïna

El 18 de febrer es durà a terme la segona 
supervisió en grup sobre els Trastorns de la 
Conducta Alimentària, a càrrec de la Dra. 
Nadine Riesco (Supervisora acreditada per la 
SCRiTC) del Departament de Psiquiatria de 
l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Segona supervisió en grup

Trastorns de la 
conducta alimentària

Acabem de signar un conveni de col·laboració 
amb l'organització del 'Symposium Internacio-
nal sobre Actualizaciones y Controversias en 
Psiquiatría': pel qual els socis de l'SCRiTC 
tindran un descompte addicional del 10% en 
les inscripcions presencials. Tanmateix, el 
conveni signat amb la revista 'Cuadernos de 
Medicina Psicosomática y Psiquiatría de 
Enlace', que passa a ser una revista oficial de 
la SCRiTC, permet obtenir una considerable 
reducció en el preu de la subscripció anual. 

Els acords suposaran preus 
més avantatjosos per als socis

Nous convenis de 
col·laboració

Aneu reservant els dies 22 i 23 de maig! Tot i 
que encara falta concretar el lloc i alguns dels 
participants, les primeres informacions de la 
comissió organitzadora (formada per l'Estel 
Gelabert, l'Esther Martinez, la Mireia Querol, 
la Mar Rus, l'Eva Valcarcel i el Dani Vega) són 
molt engrescadores. 

Les trobades tindran lloc els dies 
22 i 23 de maig respectivament

Workshop i Reunió 
anual 2014

Secretaria de la SCRITC
 Tel. 618 62 23 23

Horari d’atenció al públic:
Dilluns i dimecres de 15:30 a 18h

SCRITC. Formació continuada
Cursos, congressos i tallers (ve de la pàgina 2)

Els propers 23, 24 i 25 d’abril es celebrarà, 
a Barcelona, el X Congrés Nacional sobre 
Trastorns de la Personalitat. El lema de l’edició 
d’engany posa èmfasi als nous reptes que pot 
generar l’aparició de la nova edició del DSM 
en l’avaluació i tractament dels trastorns de la 
personalitat: 'Adaptant-nos als canvis, diferents 
pacients? Diferents tractaments?'. 

El congrés comptarà amb la presència de 
ponents reconeguts en aquest camp i d'algunes 
figures internacionals com ara: Martin Bohus 
(Alemanya), Soledad Cordero (Uruguay), 
Robert Hare (Canadà), Thomas Lynch (U.K), i 
Cesare Mafei (Itàlia). 
Podeu consultar més informació a: 
http://www.geyseco.es/cntp2014/

X Congrés Nacional de 
Trastorns de la 
Personalitat

La fundació Adana va organitzar els darrers 13 
i 14 de desembre de 2013 el seu ‘IV Simposio 
para profesionales’, amb el títol ‘Disregulación 
Emocional en el TDAH y sus Comorbilidades’. 
En aquest varen participar tan ponents interna-
cionals, com el Dr. Russell Barkley i el Prof. 
Joseph A. Sergeant, com ponents nacionals. 
Varen parlar de TDAH, Tics i Tourette, Trastorns 
de Conducta i TDAH, i de la comorbiditat 
entre el TDAH i els Trastorns de l’Espectre de 
l’Autisme. 

El Dr. Barkley va fer èmfasi en el SCT, el 
trastorn de temps cognitiu lent, que és un 
trastorn diferent al TDAH que es pot presentar 
de forma comòrbida a aquest. Pel que fa al 
tractament, va resaltar la importància de no 
ensenyar habilitats al nen (doncs ja les té 
apreses), de dissenyar mecanismes artificials 
per compensar els dèficits en les funcions 
executives (senyals, llistes, targes i graelles, 
entre altres), de proporcionar conseqüències 
artificials com a reforç i de la rellevància 
del tractament farmacològic. El professor 
Sergeant, amb una brillant exposició, es va 
fer ressò del mal funcionament de l’amígdala 
com a responsable del control emocional en 
els nens amb TDAH. Aquesta estructura no té 
una bona regulació amb el còrtex prefrontal 
i, per aquest motiu, hi ha problemes en el 
processament emocional .

Disregulació Emocional 
al TDAH i les seves 
Comorbiditats

El Dr. Russell Barkley >>

El proper 6 i 7 de juny de 2014 tindrà lloc 
a Menorca el IX Congrés de la Societat 
Catalano-Balear de Psicologia. Podeu consul-
tar el programa a la pàgina web:
www.societatcatalanobaleardepsicologia.com

IX Congrés de la 
Societat Catalano-Balear 
de Psicologia

El proper 10 d'abril tindrà lloc la XXIX Jornada 
de Teràpia del Comportament i Medicina 
Conductual en la Pràctica Clínica. Com cada 
any, aquesta jornada de ben segur serà un èxit 
d’assistència i suposarà un important espai de 
debat sobre la teràpia del comportament i la 
medicina conductual en el nostre entorn.

XXIX Jornada de Teràpia 
del Comportament i 
Medicina Conductual

Eva Baillès
Presidenta de l’SCRITCwww.scritc.org Fulletó del workshop >>
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2014



Recordeu que el divendres 21 de març de 
2014 tindrà lloc el tercer dels cursos de forma-
ció de la nostra societat: Característiques 
Clíniques i Cognitives en l’Esquizofrènia 
d’Inici Infantil i Adolescent. Les ponents 
seran la Dra. Inmaculada Baeza i la Dra. 
Elena Gómez de la Serna. Ja podeu realitzar 
les vostres inscripcions a la nostra pàgina web 
(www.scritc.cat).

Esquizofrènia d’Inici 
Infantil i Adolescent

El trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat és 
un trastorn neurobiològic del desenvolupament, 
que troba el seu inici a la infància però que per-
sisteix durant l’edat adulta. D'aquesta manera, 
molts dels adults amb una afectació del seu fun-
cionament estan sota tractament farmacològic. 
No obstant això, del 20 al 50 per cent d’aquestes 
persones presenta una intolerància als efectes 
adversos de la medicació (Wilens et al., 2001) 
i del 70 al 75 per cent dels mateixos presenta 
comorbiditat psiquiàtrica que afecta al maneig 
dels símptomes de la malaltia.
Com bé sabem, el tractament cognitivoconduc-
tual és l’enfocament terapèutic amb més evidèn-
cies científiques per al tractament del TDAH 
(Vidal et al., 2012). Tanmateix, la psicoeducació 
ha estat recomanada com una de les possibles 
intervencions efectives per a la millora del TDAH 
(Consensus of the European Network Adult 
ADHA, Kooij et al., 2010). La psicoeducació pot 
aportar insight sobre dificultats passades, reduir 
el sentiment de culpa i millorar el funcionament 
de la persona que pateix el trastorn. 
El present estudi de Vidal-Estrada et al. (2013) és 
la primera investigació randomitzada que té com 
a objectiu avaluar l’eficàcia de la psicoeducació, 
com a intervenció centrada en la comprensió dels 

Qui és qui?
Lorena Fernández de la Cruz
La Lorena va néixer a Barcelona un 19 de 
novembre de fa 31 anys. Ha viscut sempre a 
Montcada i Reixac, fins que l'any 2010 va marxar 
a treballar a Londres. Va entrar a l'SCRiTC de la 
mà de Joan Taberner i Miquel Àngel Fullana, 
socis veterans de l'SCRiTC. Des de bon 
començament, va ser un membre molt actiu de 
la Societat. Primer com a coordinadora del 
CDSCRiTC, després participant en l'organització 
de jornades i cursos, i finalment, com a vocal de 
la Junta Directiva, tasca que va desenvolupar 
només durant un any i que va haver d'abandonar 
quan va marxar a viure a Anglaterra. Tot i això, li 
ha permès conèixer a bona part dels socis, així 
com als ponents internacionals de renom que 
ens han vingut a veure. A més, ha passat 
estones molt divertides i, a la vegada, molt 
profitoses professionalment. La Lorena sempre 
ha pensat que l'SCRiTC cobreix moltes necessi-
tats dels psicòlegs cognitivoconductuals catalans 
que difícilment quedarien cobertes per altres 
vies, o almenys no amb el rigor que s'esperaria. 
Actualment, la Lorena és investigadora post-
doctoral al Departament de Psiquiatria de Nens 
i Adolescents de l'Institut of Psychiatry (IoP) 
al King's College de Londres. Prèviament ha 
format part, durant més de tres anys, de l'Equip 
de Trastorn Obsessiu Compulsiu i Trastorns 
Relacionats. Per altra banda, a l'IoP ha treballat 
sota la supervisió de l'investigador català David 
Mataix-Cols, internacionalment conegut en el 
seu àmbit. 
La Lorena va finalitzar els estudis de Psicologia a 
la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2004. 
Tot just acabar la llicenciatura, va fer el Màster de 
Psiquiatria i Psicologia de Nens i Adolescents a 
l'Hospital Clínic, que recorda com una de les 
etapes més enriquidores de la seva formació. 
Professionals com Josep Toro, Esteve 
Martínez, Luisa Lázaro, Montse Vila i Rosa 
Calvo, entre altres, van despertar en ella 
moltes inquietuds professionals. Després del 
màster, va completar la residència per obtenir el 
títol de Psicologia Clínica al Consorci Sanitari de 
Terrassa, on va tenir l'oportunitat de veure molts 
tipus de pacients i on va rebre una molt bona 
formació. Sobretot, la Lorena destaca els seus 
dies al Centre de Salut Mental amb l'Anna Soler i 
la Isabel de Maria, també membres de l'SCRiTC. 
La rotació externa de la residència la va realitzar 
a l'IoP, al mateix equip de TOC on pocs mesos 
més tard acabaria tornant amb una Beca de 
Formació Avançada de la Fundación Alicia 
Koplowitz, que li va permetre dedicar-se a temps 
complet a la recerca en TOC i altres trastorns de 
l'espectre, amb professionals d'alt nivell. Alhora, 
va poder formar-se a nivell clínic a la clínica de 
TOC infantil del Maudsley Hospital, on va 
aprendre, entre moltes altres coses, la importàn-
cia de seguir un manual punt per punt quan es fa 
un tractament, sense que això impliqui renunciar 
a la flexibilitat. La seva beca va durar dos anys, 
però en acabar una cosa va portar a l'altra, i des 
de llavors només ha vingut a Barcelona de visita. 
Tot i que ara està molt bé a Londres, li preocupa 
el fet que el nostre país inverteixi tan pocs 
recursos en ciència i que molts investigadors 
joves (o no tan joves) com ella hagin de marxar a 
l'estranger si es volen dedicar a la recerca amb 
un horari i un sou decents. 
Deixant de banda els clàssics de la teràpia 
conductual (més que no pas la cognitiva), els 

seus referents professionals són prou contempo-
ranis. Un és el mestre Isaac Marks, a qui ha tingut 
l'oportunitat de conéixer i treballar-hi puntual-
ment. Del professor Marks admira el ser un 
visionari,  ja que, per exemple, començà a parlar 
de teràpia aplicada per ordinador fa molts i molts 
anys, quan encara no hi havia ni smartphones ni 
tablets, fet que ha sentat les bases de les 
intervencions via Internet. Dels de casa, destaca-
ria sens dubte a Josep Toro, que tant ha fet per la 
TCC, del que resalta la capacitat d'estar sempre 
al dia dels darrers estudis publicats i el seu 
esperit docent. De la gent que ha trobat a 
Londres, es centra en la figura del seu supervisor, 
el Professor Mataix-Cols, amb qui ha après com 
funciona el món de la recerca. A nivel clínic, 
assenyala la Dra. Isobel Heyman de la clínica de 
TOC infantil del Maudsley Hospital com una gran 
referent amb qui ha après la importància de fer 
bones formulacions clíniques. La veritat però, és 
que se sent molt afortunada d'haver tingut els 
mestres que ha tingut, i tothom amb qui ha 
treballat ha deixat una petjada prou important en 
el seu currículum formatiu, com ara el Miquel 
Àngel Fullana, el Xavier Caseras i l'Argyris 
Stringaris, el seu supervisor actual. 
Quan li preguntem pels punts més importants de 
la seva trajectòria professional, destaca, potser 
perquè ho té molt recent, la lectura de la seva tesi 
sobre l'heterogeneïtat clínica del TOC pediàtric, 
que va dur a terme al juliol del 2013 a la Universi-
tat Autònoma de Barcelona. Tanmateix comenta 
que, tot i que sempre fa il·lusió que et donin 
beques o que et publiquin un article, el que la fa 
sentir especialment orgullosa és haver participat 
en el procés que ha portat al Trastorn 
d'Acumulació a entrar per fi al DSM-5. Amb el seu 
equip, ha publicat l'estudi de camp amb la mostra 
més gran d'acumuladors que existeix fins al 
moment, així com altres treballs que investiguen 
la nosologia del trastorn. 'Hi ha hagut molt de 
debat sobre si s'haurien d'incloure nous trastorns 
al manual perquè es diu que això només 
afavoreix a les indústries farmacèutiques; també 
es parla de que aquests nous trastorns sobre-
patologitzen les conductes normals. Tot i això, 
quan veus i estudies casos d'acumulació te 
n'adones de que són gent amb un problema real 
que no té cabuda en les classificacions vigents i, 
per tant, el sistema no té recursos planificats per 
a ells i no poden accedir a cap ajuda.' Està 
esperançada pel fet de que posar una 'etiqueta' a 
aquests pacients pugui finalment portar al desen-
volupament de tractaments eficaços per a ells i, 
alhora, estimular la recerca en aquesta àrea. 
Pel que fa als seus projectes professionals, ara 
mateix dedica la major part del seu temps a un 
estudi que té l'objectiu d'avaluar l'efectivitat dels 
tractaments farmacològics pel TDAH infantil en 
entorns naturalístics, així com esbrinar l'efecte 
que la labilitat emocional i la irritabilitat tenen en la 
resposta al tractament de nens amb TDAH. 
També participa en el primer estudi controlat i 
aleatoritzat per veure l'eficàcia de la TCC en 
adolescents amb Trastorn Dismòrfic Corporal; 
trastorn recentment inclòs al DSM-5 com un dels 
Trastorns de l'Espectre Obsessiu Compulsiu, dut 

Evidència científica 
de la TCC.

Psicoeducació vs tractament 
grupal cognitivoconductual per 
a adults amb trastorn de dèficit 
d’atenció i hiperactivitat.

SCRITC. Formació continuada
Cursos, congressos i tallers (segueix a la contraportada)

símptomes del TDAH, en comparació amb un 
tractament cognitivoconductual (TCC) en format 
grupal. 
Un total de 32 participants del programa d’adults 
amb TDAH de l'Hospital de la Vall d’Hebron foren 
distribuïts aleatòriament i assignats a una de 
les dues intervencions. D'aquests, completaren 
l’estudi 30 i foren avaluats al seguiment 26. 
Ambdues intervencions consistiren en dotze 
sessions, de freqüència setmanal, i de dues hores 
de durada. Els continguts bàsics de la intervenció 
en psicoeducació van ser: reconeixement de 
símptomes, comprensió del trastorn, informació 
sobre el tractament psicològic i farmacològic, 
informació sobre els aspectes cognitius de la 
malaltia, i informació sobre els factors conductuals 
del TDAH. 
Per una part, la intervenció estava centrada 
en aportar informació, més que en la solució 
d’aquestes dificultats. Per l'altra, la TCC en 
format grupal (Ramos-Quiroga et al., 2008) tenia 
els següents continguts essencials: tècniques 
conductuals (com són les habilitats de planificació 
o els retràs de distraccions), i cognitives (com 
ara la resolució de problemes o la identificació 
de pensaments). Així doncs, en aquest cas la 
intervenció estava molt focalitzada en estratègies 
de coping.
Després de la intervenció, els resultats mostraren 
un efecte significatiu de la variable temps, però 
no de la interacció grup x temps, el que suposa 
que ambdues intervencions tingueren un efecte 
significatiu sobre les variables primàries: símpto-
mes característics del TDAH (utilitzant la mesura 
ADHD-RS, de Paul, 1990), atenció (segons 
la mesura CAARS-S, Amador-Campos et al., 
2012) i  severitat percebuda (segons la mesura 
d’auto-avaluació CGI-S, NIMH, 1998). Pel que fa 
a les variables secundaries d’ansietat, depressió i 
qualitat de vida, els resultats mostraren de nou un 
efecte estadísticament significatiu de ambdues 
intervencions. Amb tot, cal remarcar que els efec-

tes reportats (d de Cohen) foren moderats-baixos 
(totes les d < 0.35).
Els autors de l’article (Vidal-Estrada et al., 2013) 
conclouen que, en termes generals, un programa 
de psicoeducació pot resultar efectiu per a la 
millora i/o reducció dels símptomes característics 
del TDAH, així com de la simptomatologia 
ansiosa-depressiva associada. D'aquesta 
manera, els autors consideren provat que la 
psicoeducació té uns beneficis directes sobre els 
dèficits atencionals i la reducció dels símptomes 
d’hiperactivitat i impulsivitat.
La hipòtesi principal sobre l’efecte de la TCC per 
a la millora del TDAH es basa, fonamentalment, 
en la importància de l’aprenentatge i repetició 
d’estratègies compensatòries (Bramham et al., 
2009). En el cas de la psicoeducació, i com bé 
expliquen Vidal-Estrada et al.  (2013), la compren-
sió i millora de l’insight pot ajudar al pacient a des-
envolupar noves estratègies d’afrontament que 
tindrien un efecte directe sobre el funcionament 
diari de la persona i, inclús, podrien ajudar a la re-
atribució externa d’alguns aspectes (atribucions i 
creences negatives) que en al passat havien estat 
internalitzats (després d’anys d’errors i rebuig).
Tot i comptar amb algunes limitacions metodològi-
ques com ara el tamany de la mostra; tan la 
baixa taxa d’abandonaments com la brevetat i 
l'estructura de la intervenció converteixen l’article, i 
l’estudi en sí mateix, en un material indispensable 
per tots aquells que treballen amb TDAH. 

Vidal-Estrada, R., Bosch, R., Nogueira, M., Gómez-Barros, 
N., Valero, S., Palomar, G., ... Ramos-Quiroga, J.A. (2013). 
Psychoeducation for Adults with Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder vs. Cognitive Behavioral Group 
Therapy. The Journal of Nervous and Mental Disease, 
201, 894-900. 

a terme a la Clínica de TOC pediàtric del Mauds-
ley Hospital. Al mateix temps, continua vinculada 
al camp del Trastorn d'Acumulació. El següent 
pas és començar a oferir grups de suport pels 
familiars de les persones que acumulen, que han 
mostrat estar tan cremats i angoixats com els 
cuidadors de persones amb altres patologies 
com Alzheimer o esquizofènia. A mig-llarg termini 
espera poder continuar fent recerca en el 
Trastorn d'Acumulació: 'al ser nou, tot el que fem 
és la primera vegada que es fa i, per tant, 
aprenem coses noves en cada projecte que 
emprenem; és molt emocionant'.
Pel que fa a l'estat actual de la TCC, la Lorena vol 
pensar que estem millor que mai, especialment a 
les universitats, tot i que encara queda un llarg 
camí per recòrrer. 'A Catalunya encara falta 
una mica per arribar als nivells del Regne 
Unit, on la gent demana tractament amb CBT 
(les sigles en anglès de la TCC) perquè ho 
veuen a la televisió o perquè han llegit a 
alguna revista de divulgació que aquest és el 
tractament recomanat per al seu trastorn 
d'ansietat'. De la mateixa manera, li preocupa 
que als centres públics del nostre país no es deixi 
treballar de manera adequada als professionals 
qualificats que tenim: 'una sessió de 20 minuts 
cada dues o tres setmanes no farà gaire cosa per 
molta TCC que sigui i per molt eficaç que el 
tractament hagi resultat als estudis. Aquest 
model de fer desenes de primeres visites al mes 
i poques successives no funciona: manté un grup 
important de pacients al sistema de manera 
quasi perpètua o afavoreix l'abandó del 
tractament, i en cap d'aquests dos casos els 
pacients milloren, o almenys no ho fan degut a la 
nostra intervenció. Si és una qüestió de recursos, 
potser hauríem de començar a pensar seriosa-
ment en els tractaments via Internet si és que 
volem oferir qualitat'. Posa com a exemple els 
països escandinaus, on la iCBT (TCC via 
Internet) s'està començant a aplicar de manera 
rutinària amb resultats comparables a la teràpia 
cara a cara en zones on, degut a la baixa densitat 
de població, no hi ha recursos físics disponibles. 
Segons la seva opinió, un altre front obert és què 
fer amb tots aquells trastorns pels quals no hi ha 
un tractament que hagi mostrat eficàcia. 'En 
aquests casos és important ser parsimoniós i 
rigorós i, a més, demanar supervisió als més 
sèniors i/o als millor formats, que és una cosa 
que els anglesos fan molt i es veu com un 
exemple de bona praxi; aquí, en canvi, em fa la 
sensació que demanar ajuda, o fins i tot opinió, 
és equivalent a admetre que no ets un bon 
professional, i per descomptat no és així'. 
Pel que fa a les seves aficions, la Lorena destaca 
que els amics estan per sobre de tot. La seva 
activitat preferida és sortir amb ells o deixar-se 
caure pel pub en acabar la feina per fer-la petar. 
També li agrada la música. Quan es va traslladar 
a Londres va començar a tocar el piano. 'No ho 
faig gaire bé i hauria de practicar més, però 
m'entreté i em relaxa molt.' La resta del 
(generalment poc) temps lliure el dedica a llegir 
novel·les ('menys del que hauria') i, sobretot, a les 
xarxes socials ('molt més del que hauria!'). 

La Lorena gaudeix del temps 
compartit amb els amics, del 
piano i de les xarxes socials  >>

El 8 de novembre de l’any passat , varem realit-
zar el primer dels quatre cursos de Formació 
Continuada que l’SCRiTC ha organitzat per 
aquest curs acadèmic.
La Lídia Segura, Psicòloga Clínica i Tècnica de la 
Subdirecció General de Drogodependències de 
la Generalitat de Catalunya, va impartir el Taller 
d’Aprofundiment en l’Entrevista Motivacional. 
L'EM és un estil d’entrevista que parteix d’una 
conversa col·laboradora per a reforçar la 
motivació i el compromís pel canvi, utilitzant l’estil 
de comunicació com a guia. L’EM pretén formar 
una aliança amb els pacients, amb l'objectiu de 
que aquests puguin generar les seves pròpies 
solucions i siguin, ells mateixos, els responsables 
dels seus canvis. Amb els role-plays varem 
apendre a aplicar les tècniques que ofereix l'EM, 
com ara: les preguntes obertes, els reflexes, 
l’oferiment d’informació i consell, els sumaris i 
les afirmacions. Aquest taller ens va permetre 
entendre millor l’essència de l’EM.

La Lídia Segura va 
impartir el curs 
d’Entrevista Motivacional Del 28 de febrer a l’1 de març es durà a terme, 

a Roma, el primer ‘Workshop en Psicopatología 
Experimental’. Aquest workshop pretén promou-
re el debat científic sobre la psicopatologia 
experimental  i el desenvolupament de xarxes 
internacionals entre investigadors bàsics i 
clínics. Alguns participants seran: David Clark 
(University of Oxford, UK); Graham Davey 
(University of Sussex, UK); Reuven Dar (Tel 
Aviv University, Israel); Ernst Koster (Ghent 
University, Belgium); Francesco Mancini (Scuola 

Roma: Workshop sobre 
Psicologia Experimental 

i Psicoterapia Cognitva, Roma). L’assistència 
està limitada a 150 participants. Podeu consul-
tar més informació a: www.rwep2014.org 

Imatge promocional del congrés >>


