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La 1ª Trobada d’Estiu va posar punt i final al curs passat. El nou ve ple de noves propostes 

La Junta 
informa...

envolguts i benvolgu-
des socis i sòcies de 
l’SCRITC,

Esperem que hagueu 
passat un molt bon 
estiu i que torneu amb 
força energia, doncs 
des de la Junta hem 
preparat un seguit 

d’activitats per dur a terme al llarg del 
nou curs. Com de manera habitual, hem 
planificat els cursos de formació continuada 
i estem enllestint les supervisions en grup.

No obstant això, potser el tema que més 
energia demana és la recta final del procedi-
ment d’acreditacions per a Terapeutes i 
Terapeutes Supervisors de l’SCRITC, que 
com ja sabeu finalitza a finals d’any.

Per a nosaltres, un dels reptes més grans 
és engegar la formació en TCC segons els 
criteris de la EABCT. És un repte important, 
sobretot, donada la situació en la que 
ens trobem. Com tots sabeu a partir del 6 
d’octubre caldrà ser professional sanitari 
per poder exercir i els nous graduats hauran 
de fer un màster professionalitzador que els 
acrediti com a professionals sanitaris.

Aquest fet obre molts interrogants, ja que 
encara no estan definides les competències 
de cadascun dels professionals que podran 
fer tractament psicològic. Tot i la necessitat 
de donar sortida als psicòlegs que es 
trobaven en una situació alegal, en alguns 
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TCC entre tulipes
EABCT 2014

Un refrescant debat sobre 
la TCC protagonitzat per Puntí 
i Pellicer

1a Trobada d’Estiu de 
l’SCRiTC

www.scritc.org

Fulletó del workshop >>

El proper 21 de novembre es realitzarà  el VII 
Workshop d’actualització en Salut Mental i 
Drogodependències, a l’Hospital d’Igualada. 
En aquesta edició, el tema a tractar serà 
“els nous reptes i avenços en salut mental”. 
Ja podeu consultar el contingut i tramitar 
la vostra inscripció mitjançant la pàgina 
web www.csa.cat i/o el correu electrònic 
salutmentaligualada@csa.cat. De la mateixa 
manera, ja ha quedat oberta la convocatòria 
per a presentar els treballs al IV premi Dr. 
Tomàs De Flores d´investigació en Salut 
Mental, que es realitza cada dos anys.

Workshop: Salut Mental 
i Drogodependències

El “22è Symposium Internacional sobre 
Actualitzacions i Controvèrsies en Psiquiatria 
de Barcelona. Dianes a la Pràctica Clínica: 
¿Símptomes o Trastorns?” se celebrarà els 
dies 6 i 7 de març del 2015. El symposium 
se centrarà en aquells aspectes de la psiquia-
tria que tenen una dificultat conceptual, 
relacionant-los amb la clínica. Així doncs, 
més que les malalties, els símptomes seran 
el centre dels dos dies d’aquesta trobada.

Com ja sabeu, des l'any passat els socis 
de l'SCRITC teniu descomptes en aquest 
esdeveniment.

Simposi Internacional 
sobre Actualitzacions i 
Controvèrsies en 
Psiquiatria de Barcelona

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

El proper dia 30 d’octubre tindrà lloc a Iguala-
da un curs sobre Teràpia Dialèctica Conduc-
tual (TDC) a càrrec del Dr. Joaquim Soler, 
reconegut expert internacional en aquest tipus 
de tractament aplicat al Trastorn Límit de la 
Personalitat. En relació a aquest curs, cal 
ressaltar que els socis i sòcies que s'hi vulguin 
inscriure gaudiran d’un descompte.

Curs TDC. Teràpia 
Dialèctica Conductual

L’any vinent es celebrarà el “Congrés 
d’ESCAP 2015 (European Society of Child 
and Adolescent Psychiatry)”, que tindrà lloc 
del 20 al 24 de juny, a Madrid. A hores d’ara, 
us podem comunicar que els keynote 
speakers seran Celso Arango (España), Jan 
Buitelaar (Països Baixos), Peter Fonagy 
(Regne Unit), Ian Goodyer (Regne Unit), 
Beate HerpertzDahlmann (Alemanya), David 
Mataix-Cols (Suècia), Sally Rogers (Estats 
Units), Katya Rubia (Regne Unit) i Norman 
Sartorius (Suïssa). Fins la data del congrés, 
podreu seguir qualsevol avenç sobre la seva 
organització a www.escap2015.com 

ESCAP 2015: Madrid

àmbits s’apunta que aquesta nova regulació 
pot donar lloc a “psicòlegs de primera”, que 
podran diagnosticar i dissenyar els plans de 
tractament, i “psicòlegs de segona”. 

Per a la nostra societat, que té com una 
de les seves funcions vetllar per la qualitat 
de la teràpia cognitivoconductual, aquesta 
situació suposa un seguit d'interrogants, 
donat que just l’any que comença el Màster 
Universitari de Psicologia General Sanitària, 
l’SCRITC inicia una formació en TCC. Quina 
serà la seva acollida? Tot i la necessitat de 
formació i supervisió per ser un bon terapeu-
ta, algú podrà assumir el cost d’una doble 
formació? Comptem amb suficients docents 
i psicòlegs que vulguin ser formadors o 
ser formats? I què succeirà amb les supervi-
sions, tant necessàries i obligatòries? La 
nostra societat està preparada per assumir 
tots aquests reptes?

Per tots aquests motius, fem una crida 
als terapeutes i supervisors acreditats per 
a poder posar en funcionament aquest 
projecte que, tot i que ens fa molta il·lusió, 
sabem del cert que serà costós. Si hi 
voleu participar només cal que ens ho feu 
saber al nostre correu: 
info@scritc.cat.

Eva Baillès
Presidenta de l’SCRITC

en aquesta reunió. Així doncs, us animem a 
participar en els propers congressos. 

En relació a l’EABCT, una de les notícies relle-
vants del congrés va ser que Rod Holland ha 
deixat el seu lloc com a president de l’EABCT. 
Rod, un vell conegut de l’SCRITC, va estar 
plenament involucrat al congrés mundial de 
Barcelona 2007. Aquest va rebre el títol de 
Honorary fellow de l’EABCT, que es va atorgar 
per primera vegada a la història.

Finalment, cal destacar que ja coneixem on es 
duran a terme els propers congressos. L’any 
vinent es celebrarà a Israel, d’aquí a dos anys 
es farà a Estocolm i d’aquí tres, a Estambul. 
Així doncs, ja podeu començar a preparar els 
vostres pòsters i comunicacions! De la mateixa 
manera, si voleu més informació sobre els 
congressos europeus o l’EABCT preguem 
us poseu en contacte amb 
el representant internacional 
(mafr@copc.cat).

Miquel Àngel Fullana
Representant Internacional 
de l’SCRITC

Del 10 al 13 de setembre es va celebrar a La 
Haia el “clàssic” congrés anual europeu de 
teràpia cognitivoconductual. A aquesta trobada 
hi varen assistir gairebé 1700 investigadors i 
clínics d’arreu del món. Per una banda, varen 
conversar i reflexionar durant uns dies sobre 
cognicions, conductes i trastorns, entre altres 
assumptes. Per altra banda, varen presentar 
les últimes novetats en el camp de la TCC. 
Aquesta, com ja sabeu, és una trobada que es 
du a terme cada any i l’organitza l’EABCT; una 
de les moltes associacions que pertanyen a la 
nostra “mare”. El lema del congrés d’enguany 
(Bridging the gap) feia referència al forat 
que existeix entre recerca i clínica en TCC 
i, en conseqüència, es va parlar molt sobre 
maneres de disminuir-lo. Com sempre, hi havia 
algunes “estrelles convidades” de l’altre costat 
de l’atlàntic com ara Judith Beck i Stephan 
Hoffman, entre d’altres, a més de molts dels 
“sospitosos habituals” d’Europa. No obstant 
això, hi havia poca representació “scritcera” 

L'Aura Costa i els dos tertulians van mantenir 
en tot moment l’atenció dels assistents, uns 25 
socis, que van tenir ocasió de pronunciar-se i 
opinar en la part final de l’acte. 

Pel que fa a la valoració de la 1a Trobada 
d’Estiu de l’SCRITC, cal destacar que les 
opinions dels assistents van ser molt 
gratificants i que els objectius inicials de debat 
científic i acte social van quedar assolits. En 
conseqüència, des de la Junta, ja ens plante-
gem l’organització d’una 2a Trobada d’Estiu de 
l’SCRITC.

El passat dia 10 de juliol va tenir lloc a Barcelo-
na la 1a Trobada d’Estiu de l’SCRITC. Aquest 
nou acte en l’agenda de les nostres activitats, 
va començar amb una recepció informal i breu 
per part de la Junta. Tot seguit, es va desenvo-
lupar un interessant i refrescant debat sobre la 
TCC. 

D’una banda, l’Aura Costa (periodista científica) 
va moderar a dos brillants interlocutors, el 
Joaquim Puntí i el Xavier Pellicer. Aquests es 
van centrar en dos temes de gran rellevància, 
com són les diferències i similituds en l’aplicació 
de la TCC, tant en el context públic com privat, 
i les dificultats en la divulgació de la TCC.

La trobada va tenir lloc a la Sala Mezanina >>



La regulació emocional espontània (Sponta
-neous Emotion Regulation, SER) es pot definir 
com aquell procés natural i no intencional del 
qual en deriven una sèrie de canvis en les 
propietats (per exemple intensitat i durada) 
d’una resposta emocional, modificant-la a 
l’alça o a la baixa. A més a més, la tendència 
a mostrar segons quines formes de regulació 
emocional s’ha relacionat amb mancances de 
certes funcions executives, ja sigui en tasques 
de rendiment o de manera auto-informada 
(Tortella-Feliu et al., 2012). Com bé assenyalen 
els autors d’aquest article, dificultats en la SER, 
sobretot aquelles que afecten a la regulació a 
la baixa d’emocions negatives, han estat sovint 
relacionades amb la vulnerabilitat a la depressió 
(Ehring et al., 2010), a un increment de l’afecte 
negatiu i l'ansietat (Mauss et al., 2007), i de 
manera més genèrica a una salut mental més 
pobre (Hopp et al., 2011).

Així doncs, l’objectiu principal d’aquest estudi 
és explorar si el control atencional auto-informat 
i el funcionament de les xarxes atencionals 
prediuen la regulació emocional espontània a la 
baixa després d’una tasca d’inducció emocional. 

Qui és qui?
Mª Jesús Creus

La Maria Jesús Creus va néixer el juliol del 1960 
a Manresa, a casa dels seus pares, just quan la 
seva àvia arribava en l'autobús de línia (el 
"galtanegre") des de Calders a dos quarts i mig 
de quatre. Feia un sol radiant i molta, molta  
calor! Anys després, desenvolupa la seva feina 
com a psicòloga clínica a l'hospital Quirón-
Teknon. 

La Maria Jesús va estudiar Psicologia a la 
Facultat de Lletres (Secció Psicologia) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Ens 
explica que, durant l'últim any de carrera, va 
tenir seriosos dubtes sobre com posar-se a "fer 
de psicòloga" amb els coneixements que havia 
adquirit a la Universitat. De fet, inclús, es va 
plantejar fer una nova carrera: jardineria.  

No obstant això, abans de fer el canvi, va decidir 
parlar-ho amb algun professor. Ens comenta 
que va tenir la sort que, aquell dia, li obrís la 
porta la Rosa Mª Raich, qui li va parlar de 
l'Escola Professional de Psicologia Clínica de 
l'Hospital Clínic de Barcelona. Allà va passar-hi 
els següents quatre anys de la seva vida, 
formant-se, aleshores sí, com a psicòloga 
clínica.

Sempre ha pensat que, professionalment, és 
qui és gràcies al seu pas per "l'Escola del 
Clínic". Tal i com comenta, encara pot recordar 
l'impacte que va produir-li la primera classe de la 
Wilma Penzo, on va sentir que per fi estava en 
un lloc a on podia aprendre . 

Inicialment, va optar per formar-se en psicologia 
infantil i es va passar un any al costat de l'Ana 
Martínez, tutora de l'equip del Dr. Toro. Explica 
que va ser un any molt intens, durant el qual va 
aprendre molt sobre teràpia de conducta. De la 
mateixa manera, de tant fer "assessorament a 
pares" se li va despertar la curiositat per la 
psicologia d'adults i va decidir donar un tomb en 
la seva trajectòria professional. El Dr. Josep Mª 
Farré la va acollir al seu departament i, com que 
no li agradava massa el tema del sexe, va 
proposar-li que l’acompanyés a la sala de 
psiquiatria, on va començar a saber el que 
realment volia fer els pròxims anys. 

D’una banda, considera que treballar al costat 
de la Montse Morales, infermera psiquiàtrica, del 
Josep Mª Farré i dels residents de psiquiatria va 
ser una gran oportunitat. De la mateixa manera, 
recorda als malalts ingressats. A “l’Escola” va 
dissenyar programes de teràpia de conducta, 
principalment per a les persones amb TOC, per 
a les quals, fins al moment, els tractaments 
psicològics no havien sigut eficaços. D'aquesta 
manera va entrar al món del TOC, trastorn al 
qual s’ha dedicat  professionalment fins a 
l'actualitat. 

Altrament, explica que els seus referents han 
estat molts. En primer lloc, destaca les classes i 
tutories amb el Josep Toro, el Manolo Valdés, el 
Dr. De La Cruz, el Manel Salamero i el Josep Mª 
Farré, entre d’altres. En segon lloc, fa referència 
a les sessions clíniques, a les exposicions a 
nivell de departament, a la "sala" i a les traduc-

cions dels primers articles sobre TDAH al depar-
tament d'infantil. Finalment, destaca la influència 
que van exercir el seu pas per Psicometria i 
Psicodiagnòstic, el tutor Josep Mª Peri, els 
companys i els malalts. 

Després de "l'Escola", va treballar durant 14 
anys al Servei de Medicina Psicosomàtica de 
l'Institut Dexeus, i des de l'any 2001 està al 
Centre Mèdic Teknon (actualment Hospital 
Quirón Teknon).

Pel que fa als autors que l’han influït, en ressalta 
varis. Als inicis, Isaac Marks, Edna Foa, D.H. 
Barlow, D.M.Clark i A.Wells van ser alguns dels 
seus referents mentre que, R.E.Barkley, 
T.E.Brown i S.Young ho varen ser més 
endavant. 

Actualment continua treballant amb persones 
que pateixen TOC i la medicina psicosomàtica 
continua sent una de les seves debilitats. A més 
a més, des de ja fa més de dotze anys, es 
dedica al tractament del TDAH en adults i les 
seves comorbiditats. 

Paral·lelament, coordina el TeDeA, un petit grup 
multidisciplinari en el que treballen per a 
l'avaluació i el tractament del TDAH en adults. 
Amb aquest, s’ha embrancat en la creació d'una 
plataforma online de TCC amb la que volen 
arribar, en un àmbit internacional, a totes 
aquelles persones que no tenen possibilitats 
físiques per accedir a un servei d'aquest tipus. 
Addicionalment comenta que, arrel d’alguns 
estudis i d'autors prou seriosos que plantegen el 
coaching com un dels tractament pels adults 
amb TDAH, va deixar-se portar per la seva 
curiositat i inquietud per "sumar" tot allò que 
pugui ser útil per als seus pacients. Així doncs, 
fa dos anys va començar un programa de forma-
ció acreditat per la International Coach Federa-
tion (ICF) que va acabar fa una setmana. En 
conseqüència, la Maria Jesús ja és Coach 
acreditada per la ICF .Evidència científica 

de la TCC.

Regulació Emocional 
Espontània i Control 
Atencional

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

‘A l’escola de psicologia del 
Clínic va sentir que per fi estava 
en un lloc on podia aprendre’

Es tracta del primer estudi en investigar com es 
relaciona el  control atencional i la capacitat de 
regulació emocional espontània de les respos-
tes afectives negatives.

Un total de 117 subjectes voluntaris es varen 
sotmetre a dues sessions de laboratori. En la 
primera sessió, se’ls administrà la tasca atencio-
nal ANT-I (Attentional Network Task-Interaction; 
Callejas et al., 2004), després de completar 
l’Entrevista Estructurada dels Trastorns 
d’Ansietat (SCID-IV; Brown, DiNardo i Barlow, 
1994). La ANT-I és una tasca de rendiment 
atencional, altament estructurada, que ofereix 
a l'investigador la mesura de tres funcions de la 
xarxa atencional: alerta, orientació i control exe-
cutiu. A més, permet l’anàlisi de les interaccions 
entre aquests tres sistemes.

En una segona sessió, els participants comple-
taren una tasca d’inducció emocional, de 6 
minuts de durada, on havien d’auto-reportar de 
manera continua el seu nivell de malestar quan 
observaven imatges neutrals i aversives extre-
tes del conjunt d’imatges IAPS (International 
Affective Picture System; Lang et al., 1995). 
També se’ls demanà que seguissin reportant el 
nivell de malestar durant un període de temps 
després de que la imatge hagués desaparegut 
(interval post-inducció).

Els resultats van mostrar que, després de con-
trolar l'ansietat-tret, un major control atencional 
auto-informat predia de manera significativa 
una millor regulació emocional a la baixa 
després de l’exposició a imatges aversives. 
De manera semblant, tant un major control 
atencional auto-informat com un funcionament 
reduït del control executiu (per exemple, major 
interferència) van resultar ser predictors d’una 

regulació emocional a la baixa més ràpida des-
prés de l’exposició a imatges de tipus neutral. 
La funció de la xarxa d’orientació no mostrà 
cap poder predictiu sobre cap dels índexs de 
la tasca d’inducció emocional.  Els resultats 
també van mostrar que els valors màxims de 
malestar davant imatges neutrals es podien 
predir de manera significativa per la mesura de 
línia base de malestar (denominada en l’estudi 
preinduction discomfort i definida com l'última 
unitat reportada alguns segons anteriors a 
l’aparició de la primera imatge afectiva). Els 
autors hipotetitzen que, probablement, les 
puntuacions en línia base reflectien les diferèn-
cies individuals en l'ansietat tret, un constructe 
molt relacionat amb el temperament reactiu.

Els autors destaquen com a principals limitacions 
de l’estudi els nivells baixos de malestar provo-
cats per les imatges IAPS (inferiors a mitjanes 
normatives), el fet que els índexs de SER foren 
només recollits en format auto-reportat i, per 
últim, que no es preguntà als participants sobre 
les seves principals estratègies de regulació emo-
cional després d’una inducció d’afecte negatiu.

En una impecable i actualitzada discussió, els 
autors analitzen les implicacions d’aquests 
resultats en la tendència d’alguns individus 
a mostrar estratègies poc adaptatives de regu-
lació emocional espontània, que poden ser 
considerades un dels factors de la persistència 
dels símptomes d’ansietat i depressió.

Morillas-Romero, A., Tortella-Feliu, M., Bornas, X. (2014). 
Spontaneous Emotion Regulation and Attentional Control. 
Emotion, 25. Advance Online Publication, DOI: 
10.1037/emo0000016

En relació a l'estat actual de la TCC, ens diu que 
si mira enrere, pensa que ha millorat moltíssim: 
“Veure psicòlegs clínics treballant en els 
hospitals al costat d'oncòlegs,  digestòlegs, 
reumatòlegs o neuròlegs, és quelcom que fa 
anys no podíem imaginar”. Tot i així, pensa que 
encara cal treballar molt per promoure  l'accés al 
tractament psicològic d'orientació cognitivocon-
ductual en els serveis públics i per a que els 
psicòlegs clínics puguin dur-hi a terme un 
tractament de qualitat. Aquests estan sotmesos 
a fer visites de molt poca durada i amb un 
perllongat interval de temps entre una i l'altra, fet 
que facilita l'abandonament del tractament i la 
cronificació dels trastorns, a més de la frustració 
i de l’esgotament per part dels professionals.  
Davant de la situació econòmica actual, la Maria 
Jesús pensa que la TCC pot aportar tractaments 
eficaços a través de diferents vies online com 
ara els seguiments freqüents mitjançant correu 
electrònic i les sessions via Skype, entre d’altres. 
Així mateix, considera que és un moment en 
que hem de valorar bé quina és l'aportació que 
poden fer algunes de les teràpies de nova 
generació, sobretot, en temes com ara la regula-
ció emocional.  
Per concloure, ens endinsarem en una parcel·la 
més personal de la vida de la Maria Jesús. En 
primer terme, ens comenta que quan no treballa 
li agrada viatjar, sense presses, conèixer els 
llocs i la gent que hi viu; tenir una novel·la o dues 
a prop i escoltar música de Bob Dylan, Tom 
Waits o la que en aquell moment necessiti. En 
segon terme, ens explica que li agrada estar a 
l'aire lliure, caminar pels camps i els boscos, 
nedar al mar o cuidar-se de les plantes. 
Finalment, la cuina i fer tertúlies després dels 
àpats, ja sigui amb la família o amb els amics, 
són dues de les seves aficions. Cal mencionar 
però, que tampoc diria que no a una bona 
pel·lícula i ens comenta: “sobretot a una que 
l'endemà encara sents".

L’addicció al tabac: un 
trastorn d’abordatge 
psicològic

Antònia Raich 
Responsable del 
Programa de Tabaquisme 
de la Fundació Althaia
Data: 20 / 03 / 14

Conceptualització, 

avaluació i abordatge de 

les conductes auto-lesives 

no suïcides

Daniel Vega

Departament de Psiquiatria 

i Medicina Legal. UAB

Data: 05 / 06 / 14

Avanç del primer curs de Formació Continuada: ‘Conseqüències de l'abús 

sexual al llarg del desenvolupament: intervenció amb víctimes adultes’

Per tots és sabut que l'abús sexual infantil constitueix un important 

factor de risc per al desenvolupament d’una gran 
diversitat de trastorns psicopatològics en l'edat 
adulta. El ventall de repercussions de l'abús és molt 
ampli. Aquest fet l’exemplifiquen les conseqüències 

físiques i neurobiològiques, les disfuncions sexuals, 
el trastorn per estrès post-traumàtic, els trastorns 
de la personalitat i els trastorns mentals greus, 
entre altres. Tanmateix, la revictimització i la 
transmissió intergeneracional de l'abús sexual són 
dues de les conseqüències que impliquen una major 
gravetat, controvèrsia i repercussions a nivell social. 
La Dra. Noemí Pereda és especialista en victimologia 

del desenvolupament, i és força coneguda pel seu 
treball en l'àmbit del maltractament i l'abús sexual 
infantil. Sota el títol Conseqüències de l'abús sexual 
al llarg del desenvolupament: intervenció amb 
víctimes adultes, ens presentarà les diferents 
maneres de violència sexual existents; les seves 
principals conseqüències en la infància, en 
l'adolescència i, especialment, en l'edat adulta i 
els programes d'intervenció dirigits a adults 
basats en l'evidència.
Us esperem a tots el proper divendres 14 de 
novembre. 

Després de l’èxit assolit als cursos anteriors, per al curs 
2014-15 us proposem quatre nous Cursos de Formació 

Continuada que prometen ser d’allò més interessants. 

Tots els cursos es realitzaran a l’ATRA (C/ Gran de Gràcia, 239, 2n 2a -08012 Barcelona) en horari de 9 a 13.30 h. i de 15 a 18.30 h. Les inscripcions als Cursos de Formació Continuada es podran realitzar mitjançant el sistema de pagament segur ‘PayPal’, al web de l’SCRITC. 

Conseqüències de l'abús 

sexual al llarg del desen-

volupament: intervenció 

amb víctimes adultes

Dra. Noemí Pereda

Directora del GReVIA

Data: 14 / 11 / 14

Avaluació i tractament del TDAH 
en adults

Mª Jesús CreusEspecialista en l’avaluació i 

tractament del TDAH en 
adults

Data: 23 / 01 / 15

A la Mª Jesús li agrada viatjar, 
caminar pel bosc, llegir una bona 
novel·la, cuinar i les tertúlies amb 
la família o els amics després 
d’un bon àpat  >>

Ho rea�rmo, ha quedat genial!!! nomes QUATRE cosetes (algunes per �lar molt prim):

1. EABCT 2014: jo canviaria el "Consequentment" (del �nal del primer paragraf ) per "Aixi 
doncs". Es que dues frases abans ja s'utilitza el "en consequencia" i queda com a molt sem-
blant...

2. FORMACIO CONTINUADA: "... l'exit assolit en els cursos...?" o als cursos?

3. EVIDENCIA TCC: �nal 5e paragraf canviaria "de una" per "d'una"

4. Jo tampoc veig lo de Cuadernos, pero si que vaig detectar al word que faltava la que jo he 
escrit (que ha estat inclosa en el numero d'aquest mes, aixi que tambe l'hauriem d'incoporar al 
llistat):

Esquizofrenia y otros Trastornos Psicoticos: principales cambios del DSM-5. Schizophrenia and 
other Psychotic Disorders: main changes in the new DSM-5. Mar Rus-Calafell & Sera�n Lemos-
Giraldez 

Per favor, recordeu que jo no tinc accents en aquest teclat, aixi que dels canvis que proposo 
s'hi haurien d'afegir els accents.


