
• Places:  Limitades per rigorós ordre d’inscripció

• Data:  Dijous 22 de maig 2014, de 9:00 a 13:30h i de 15:00 
a 18:00h. Lliurament documentació de 8:45 a 9:00h

• Lloc: CCCB - Centre de Cultura Contemporània
 de Barcelona
 C/ Montalegre, 5 - 08001 Barcelona
 Tel. (+34) 93 306 41 00  - Fax: 93 306 41 01
 info@cccb.org
• Preus*:
 Socis de la SCRiTC 95 euros
 No socis 200 euros
 Estudiants i residents (1) 55 euros
 PECC (2) 130 euros
 *El preu inclou la documentació i l’esmorzar. (1) Cal presentar la corresponent 

acreditació. (2) Són Professionals de les Entitats i Centres Col·laboradors (PECC) els  
socis de la Societat Catalano Balear de Psicologia i els de la Societat Catalana de 
Psiquiatria Infanto-Juvenil.

• Pagament:

 El pagament es realitzarà amb targeta de crèdit a 
través del web de l’SCRITC mitjançant el sistema 
de pagament segur PayPal. No s’acceptaran 
pagaments en metàl·lic el dia del workshop.

• Informació:

 SCRITC
 Apartat de correus núm. 11
 Universitat Autònoma de Barcelona
 Campus de Bellaterra s/n 
 08193 Bellaterra

 Tel. 618.62.23.23

 www.scritc.cat info@scritc.cat

 Horari d’atenció: dll i dc de15:30 a 18:00h

Nota: La llengua vehicular tant del workshop com de la jornada serà 
el català, tot i que tant els ponents com els participants podran utilitzar 
també el castellà o l’anglès.

Amb la col·laboració de:Organitza:

David Mataix-Cols

Catedràtic de Psiquiatria Infantil

Karolinska Institutet. Estocolm 
(Suècia)

Avaluació i Tractament de Casos 
Complexes dintre de l’Espectre 
Obsessiu-Compulsiu



Dades del participant:

Cognoms:
       
Nom:

Adreça:       

 Codi Postal:

Població:       

Telèfon:

E-Mail:

Quota d’inscripció: (marcar la que correspongui)

Socis SCRiTC 95 euros
No socis 200 euros
Estudiants i residents 55 euros
PECC 130 euros

Pagament: 

• El pagament es realitzarà amb targeta de crèdit a través del web 
de l’SCRITC mitjançant el sistema de pagament segur PayPal. No 
s’acceptaran pagaments en metàl·lic el dia del workshop.

• Paral·lelament cal enviar la butlleta d’inscripció escanejada 
-acompanyada de la corresponent documentació acreditativa en el cas 
dels estudiants- a la secretaria de l’SCRITC per algun d’aquests mitjans:

Fax: 93 5811435

Correu-e:  info@scritc.cat

Correu postal: Apartat de correus núm. 11
 Universitat Autònoma de Barcelona
 08193 Bellaterra
Notes: 

La quota d’inscripció inclou l’assistència al seminari, la documentació i 
l’esmorzar. Després del 25.4.2014 no s’acceptarà cap canvi o anul·lació en 
les inscripcions realitzades. Qualsevol anul·lació realitzada abans d’aquesta 
data tindrà una despesa del 30 %. Per a beneficiar-se del preu d’estudiants 
de llicenciatura caldrà presentar la corresponent acreditació.

El professor David Mataix-Cols és psicòleg clínic espe-
cialista en l’estudi i tractament de persones que patei-
xen trastorns d’ansietat, trastorn obsessiu-compulsiu 
i altres trastorns relacionats, incloent el nou trastorn 
d’acumulació (‘hoarding disorder’, en anglès).

Desprès de doctorar-se a Barcelona l’any 1999, 
s’incorporà a la facultat de psicologia de la Universitat 
de Barcelona com a professor associat. L’any 2000 
obtingué una beca post-doctoral (Marie-Curie) per 
fer recerca al Imperial College de Londres. Dos anys 
desprès, començà a treballar com a professor associat 
al Institute of Psychiatry, King’s College London, on 
uns anys més tard va obtenir una càtedra. Durant 
aquests anys, el professor Mataix-Cols desenvolupà la 
seva activitat clínica al Maudsley Hospital. 

Actualment, el professor Mataix-Cols és catedràtic de 
Psiquiatria Infantil al Karolinska Institutet, a Estocolm 
(Suècia), on lidera un programa d’investigació sobre 
les causes i tractaments per aquests trastorns mentals 
des d’una perspectiva ontogenètica.

El professor Mataix-Cols és autor de més de 150 
publicacions cientí�ques. Com a assessor del sub-grup 
de treball de l’espectre obsessiu-compulsiu del DSM-5, 
el seu treball va ser determinant per a la inclusió del 
trastorn d'acumulació com a nou trastorn mental en la 
nomenclatura. Actualment és editor associat del Journal 
of Obsessive-Compulsive and Related Disorders.

David Mataix-Cols
• Catedràtic de Psiquiatria Infantil

Karolinska Institutet. Estocolm (Suècia)

• Assessor del Sub-grup de Treball de l’Espectre 
Obsessiu-Compulsiu del DSM-5

Programa:
El taller abordarà aspectes teòrics i pràctics relacionats 
amb l’avaluació i el tractament de casos complexes 
dintre de l’espectre obsessiu-compulsiu, incloent: 

•  Descripció i discussió de les implicacions dels 
canvis diagnòstics introduïts al nou capítol de 
Trastorn Obsessiu-Compulsiu i Trastorns 
Relacionats del DSM-5. 

•  Avaluació i diagnòstic diferencial, especialment 
dels nous trastorns (Trastorn d’Acumulació i 
Trastorn d’Excoriació), amb exemples pràctics.

•  Administració de la Structured Interview for 
Hoarding Disorder (SIHD), amb exemples pràctics.

•  Actualització de la literatura cientí�ca sobre el 
tractament dels trastorns de l’espectre 
obsessiu-compulsiu.

•  Presentació i discussió de casos complexes de 
Trastorn Obsessiu-Compulsiu i Trastorns 
Relacionats. Els participants tindran l’oportunitat 
d’aportar els seus propis casos complexes per 
discutir estratègies de tractament en grup.

Moderadora:
Mar RUS-CALAFELL. Department of Social Psychiatry. 
Institute of Psychiatry. King’s College London (Regne 
Unit).

Butlleta d’InscripcióAvaluació i 
Tractament de Casos 
Complexes dintre de 
l’Espectre 
Obsessiu-Compulsiu


