Xavier Torres i Josep Mª Peri, supervisors
individuals entrant i sortint, respectivament >>

Workshop i Reunió
anual 2015

Les trobades tindran lloc els
dies 28 i 29 al CCCB
Els preparatius avancen a bon ritme i a hores
d’ara ja us podem avançar les dates i el lloc
pel workshop i la jornada de l’SCRiTC. Aneu
reservant els dies 28 i 29 de maig per anar
novament al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. De moment ja tenim lligat el
taller internacional que realitzarà el professor
Arnold Arntz. La junta de la SCRiTC i la
comissió organitzadora (formada per l’Eva
Baillès, la Maria Barba, el Natxo Garrido, la
Mar Rus i l’Eva Valcarcel, i la col·laboració de
l’Estel Gelabert) us anirem informant properament de la resta de ponents.
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Podeu descarregar el programa d’aquest
curs des del web de l’SCRiTC >>

El programa inclourà aspectes relacionats
amb la presentació clínica del TDAH en l’edat
adulta i les seves repercussions, tècniques
d’avaluació utilitzades en aquests casos
(entrevistes, qüestionaris auto i heteroadministrats) i opcions de tractament farmacològiques i no farmacològiques, incloent en
aquest darrer grup aspectes psicoeducatius,
intervencions psicològiques (TCC, DBTAdaptació al tractament del TDAH), coaching
i intervencions psicosocials.
Us esperem en aquest nou curs que promet
ser d’allò més interessant.

Publicacions
i els seus autors
‘Cuadernos de Medicina
Psicosomática y Psiquiatría
de Enlace’
La revista “Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace” dirigida per un dels
nostres socis i past-president de la SCRiTC, en
Josep Maria Farré inicia una nova secció de revisions, coordinada pel Daniel Vega, anomenada
“EL DSM-V: LUCES Y SOMBRAS”. En el
número d’octubre podem trobar dues revisions:
“Historia de una adicción: del vicio al trastorno
del juego” de Mariano Chóliz i “Esquizofrenia
y otros Trastornos Psicóticos: principales
cambios del DSM-5” de Mar Rus-Calafell i
Serafín Lemos-Giráldez. Quedem a l’espera
de les següents revisions que com podeu veure
han realitzat alguns dels nostres socis i que us
detallem a continuació:
• DSM-V: “Trastornos de la personalidad en el
DSM-5. Personality disorders in DSM-5”. F.
Gutiérrez i A. Villar.
• DSM-V: “Trastorno disocial y DSM-5:
cambios y nuevos retos. Behavior disorder and
DSM-5: changes and new challenges”. B.
Molinuevo Alonso.
• DSM-V: “Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Substance-related
and addictive disorders”. E. Becoña.
• DSM-V: “Los trastornos de Ansiedad en el
DSM-5. Anxiety disorders in DSM-5”. M.
Tortella-Feliu.
• DSM-V: “El trastorno por atracón en el
DSM-5. Binge eating disorder in DSM-5”. A.
García Palacios.
• DSM-V: “De los trastornos somatomorfos a los
trastornos de síntomas somáticos y trastornos
relacionados. From somatoform disorders to the
somatic symptom and related disorders”. M.A.
Vallejo-Pareja.

SCRITC. Formació continuada
Cursos, congressos i tallers (ve de la pàgina 2)
oportunitat per l’intercanvi científic i
XXX Jornada de Teràpia excel·lent
de ben segur serà tot un èxit d’assistència.
De manera molt especial volem felicitar per
del Comportament i
avançat als organitzadors, el Dr. J. Mª Farré
Medicina Conductual en i Dr. E. Álvarez, per aquest 30è aniversari.
la Pràctica Clínica
Congrés de Patologia
El dijous dia 26 de març de 2015 se celebrarà
Dual
la XXX Jornada de Teràpia del ComportaCom cada any, aquesta jornada serà una

80

gener 2015

t

Tornem a organitzar les sessions de supervisió de casos en format de grup. Es faran dues
sessions de dues hores de temàtiques
diferents que esperem siguin del vostre gust.
Com l’any passat les sessions es duran a
terme a ATRA, als quals els agraïm
novament la seva col·laboració, els dimarts
10 de febrer i 14 d’abril de les 18 a les 20
hores. Tindrem una primera sessió de
trastorns de la conducta alimentària conduïda
per la Nadine Riesco (Supervisora acreditada
per la SCRITC) del Departament de Psiquiatria del Hospital Universitari de Bellvitge. La
segona serà sobre TCC aplicada a infants i
adolescents, a càrrec del Joaquim Puntí
(Supervisor acreditat per la SCRITC) del
Servei de Salut Mental d’Infants i Joves de la
Corporació Sanitària Parc Taulí, i professor
associat del Departament de Psicologia
Clínica i de la Salut de la UAB. Els grups
seran com a mínim de 4 terapeutes fins a un
màxim de 8, i el seu cost serà de 30 euros.
També tenim novetats sobre les supervisions
individuals. Volem agrair l’excel·lent tasca del
Josep Maria Peri, que al llarg dels últims anys
s’ha fet càrrec de les supervisions individuals,
i donar la benvinguda al Xavier Torres que a
partir d’ara serà el supervisor acreditat que
s’encarregarà d’aquesta tasca.

Comencem l’any amb una proposta formativa. Després de l’èxit de fa quatre anys, en
que es van exhaurir totes les places, el
proper 23 de gener es realitzarà el segon
curs de formació continuada “Avaluació i
tractament del TDAH en adults”, a càrrec de
Mª Jesús Creus, Psicòloga Clínica Especialista de l’Hospital Quirón-Teknon.
rt am en

La Nadine Riesco i en Joaquim
Puntí conduiran les de grup. En
Xavier Torres les individuals

La Mª Jesús Creus conduirà
aquest curs que fa quatre anys
va exhaurir totes les places
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Tornen les supervisions

Avaluació i tractament
del TDAH en adults
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Editorial

L’SCRiTC us desitja un any 2015 ple d’èxits i felicitat

Formació continuada:
•Conseqüències de l’Abús Sexual al Llarg del
Desenvolupament
•Controvèrsies en Psiquiatria
•XXX Jornada de Teràpia del Comportament i
Medicina Conductual en la Pràctica Clínica
•Congrés de Patologia Dual
Evidència científica de la TCC:
•Tècniques de Teràpia Dialèctica Conductual
pel Transdiagnòstic de la Desregulació
Emocional: Un Estudi Pilot Controlat i
Aleatoritzat
Qui és qui?:
•Maria Cruz Crespo
La junta informa:
•Supervisions
•Workshop i Reunió Anual 2015
•Avaluació i Tractament del TDAH en Adults
Les publicacions i els seus autors:
•’Cuadernos de Medicina Psicosomática y
Psiquiatría de Enlace’

ment i Medicina Conductual en la Pràctica
Clínica.

Farré (foto) i Álvarez organitzen la Jornada >>

Durant els dies 17, 18, 19 i 20 d’abril de 2015
es realitzarà a Barcelona el IV Congrés
Internacional de Patologia Dual. Aquest any
els assistents podran presenciar les ponències
d’una gran quantitat de ponents internacionals,
entre els que destaca la Dra. Nora Volkow.

Societat Catalana de
Recerca i Teràpia del
Comportament

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

Editorial

U

n cop més encetem
l’any amb propostes
que esperem que
siguin encoratjadores
per tots els socis.
Però primer de tot,
volem
desitjar-vos
que tingueu un molt
bon 2015 i que aconseguiu aquelles fites que us proposeu.
Nosaltres per la nostra banda ja hem definit
els objectius pel 2015 i esperem que us
facin contents, o si més no, que siguin del
vostre gust. Ja hem anat comentant en
diverses ocasions que el termini per les
acreditacions acabava al 2014 i, finalment,
la data ja ha arribat. Així doncs, el 2015 ens
portarà la formació en teràpia cognitivoconductual que oferirà la nostra societat, en la
que tantes persones i durant tant de temps
hem treballat.
A més, com ja sabeu l’EABCT ha renovat
la seva junta i en Rod Holland ja no és
el seu president. L’actual president, des
del setembre d’enguany, és el Thomas
Kalpakoglou de l’Associació Grega de
Modificació de Conducta (GBA) que

entre els seus mèrits compta amb ser
un dels primers membres del grup de
treball dels “Training Standards” del qual
posteriorment en va ser el coordinador. En
la seva primera comunicació (newsletter
EABCT, novembre 2014) com a president
va destacar la importància de la formació
de qualitat en TCC i que aquesta es pugui
dur a terme a qualsevol banda d’Europa.
Donada la nostra feina prèvia i la importància que pren per l’EABCT, esperem que
a mitjans d’any us puguem ensenyar
els tríptics i tota la informació sobre la
nostra nova formació com a terapeuta
cognitivoconductual. De fet, ho volem tenir
enllestit per presentar-vos-ho a la reunió
de socis de la nostra Jornada. I parlant
de Jornada, ja tenim les dates que podeu
anar reservant. Els propers 28 i 29 de
maig tindrem l’habitual taller i jornada de
l’SCRiTC al mateix lloc de l’any passat,
pels que no vàreu poder venir, les farem
al Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona. De moment podem confirmarvos que comptem amb la presència del
professor Arnoud Arnzt, del Departament
de Psicologia Clínica de la Universitat .../...

.../... d’Amsterdam, que farà el Workshop
sobre Teràpia d’Esquemes. Alguns membres
de la societat continuem treballant en la resta
de conferències i de taules que configuraran
la Jornada.
Finalment, també us volem comunicar que
la Junta de l’SCRiTC hem decidit donar
suport a la iniciativa conjunta de l’ACAPIR
(Associació Catalana de Psicòlegs Clínics i
Residents ) i la SCEPC (Societat Catalana
d'Especialistes en Psicologia Clínica) que
compta amb els suports de la Societat
Catalana de Psiquiatria Infanto-juvenil, el
COPC, la Fundació Congrés Català en Salut
Mental, la AEN (Associació Balear de Salut
Mental) i l’AEPCP (Asociación Española
de Psicología Clínica y Psicopatología)
per generar un document de consens en
contra del nou conveni de la XHUP, en el
que s’expressa el malestar o desconcert
pel canvi de categoria dels especialistes de
psicologia clínica i en el que es demana que
els psicòlegs es mantinguin a la categoria 1A
conjuntament amb metges i farmacèutics,
per evitar la segregació en una categoria
professional diferent.

SCRITC. Formació continuada
Cursos, congressos i tallers (segueix a la contraportada)
Conseqüències de
l’Abús Sexual al Llarg
del Desenvolupament
El passat 14 de novembre va tenir lloc el
primer curs de formació continuada
d’enguany: “Conseqüències de l’abús sexual
al llarg del desenvolupament: Intervenció
amb víctimes adultes”, a càrrec de la Dra.
Noemí Pereda, professora titular de la UB i
directora del Grup de Recerca en Victimització Intantil i Adolescent (GReVIA).

Fins aviat i bon 2015.
Eva Baillès
Presidenta de l’SCRITC

Secretaria de la SCRITC
Tel. 618 62 23 23
Horari d’atenció al públic:
Dilluns i dimecres de 15:30 a 18h

www.scritc.org

Evidència científica
de la TCC.
Tècniques de teràpia
dialèctica conductual
pel transdiagnòstic de la
desregulació emocional:
un estudi pilot controlat i
aleatoritzat.
En els últims anys l’interès pels tractaments
transdiagnòstics ha anat in crescendo.
Un exemple seria el tractament de la
desregulació emocional, entesa com una
manca de les habilitats necessàries, o bé
l’ús d’estratègies maladaptatives, per regular
respostes emocionals.
Sabem que la dificultat en la regulació emocional és comú en molts trastorns mentals,
inclosos els trastorns d’ansietat i depressius.
D’altra banda, existeix una evidència robusta

l'abús sexual al llarg del cicle vital, incloent
problemes físics, neurobiològics, psicològics
i socials. L’última part del curs es va centrar
en els diferents programes d’intervenció
basats en l’evidència que poden ser aplicats
en víctimes adultes. Es va combinar la classe
magistral amb el treball de casos pràctics i la
presentació de material audiovisual, fent una
sessió formativa molt interessant i dinàmica.

Controvèrsies en
Psiquiatria
Els dies 6 i 7 de març de 2015 es realitzarà
a Barcelona la 22a edició del “Symposium
Internacional
sobre
Actualizaciones
y
Controversias en Psiquiatría”. Aquest any
el fil conductor i títol del simposi serà:
“Dianas en la práctica clínica: ¿síntomas o
trastornos?”. Com cada any, els organitzadors
han reunit a múltiples ponents reconeguts
internacionalment,
com
per
exemple
German E. Berrios (Cambridge, UK), Diego
A. Pizzagalli (Boston, USA) o Charles A.
Sanislow (Connecticut, USA) entre molts
altres.

La Dra. Pereda en un moment del curs >>

El curs va ser tot un èxit de participació, i les
valoracions dels assistents sobre la qualitat
de la formació van ser excel·lents. La docent,
amb gran experiència clínica i de recerca, va
exposar un primer bloc teòric centrat en la
contextualització de la victimologia del
desenvolupament, aspectes conceptuals i
dades epidemiològiques. Seguidament es
van abordar les principals conseqüències de

de l’eficàcia de la teràpia dialèctica-conductual
(TDC), en especial l’entrenament en habilitats,
per reduir els problemes de regulació emocional en el trastorn límit de la personalitat (TLP).
En aquest context, el present estudi es planteja el tractament transdiagnòstic de la desregulació emocional, utilitzant l’entrenament en
habilitats de la TDC.
Per aquest propòsit, els investigadors van
reclutar a 44 adults amb ansietat i/o depressió.
Els principals criteris d’inclusió van ser no
tenir un diagnòstic de TLP, tenir algun trastorn
d’ansietat o depressiu, i presentar una elevada desregulació emocional (mesurada amb el
qüestionari: Difficulties in Emotion Regulation
Scale). Els participants van ser aleatoritzats
a una de les següents condicions: (a) entrenament en habilitats de TDC, en grup; (b) grup
basat en activitats de suport (ASG).
Ambdós grups van consistir en 16 sessions
(16 setmanes) de 2 hores de duració cadascuna. En el cas de la TDC, els autors van
adaptar el protocol original (de 24 setmanes).
Es van realitzar avaluacions de l’estat clínic
de cada participant cada 2 mesos, i fins a 2
mesos després de finalitzar el tractament.
Comparat amb l’ASG, la TDC es va mostrar
eficaç per: (a) reduir la desregulació emocional (d=1.86); (b) reduir els nivells d’ansietat;
(c) incrementar l’ús d’habilitats. De manera

Imatge gràfica del Simposi >>

interessant, el 59% dels participants en la
condició ASG van abandonar el grup prematurament essent aquest percentatge menor
en la condició de TDC (32%).
Aquests resultats preliminars suggeririen
que: (a) l’entrenament en habilitats de la TDC
podria esdevenir una bona opció terapèutica
en el tractament de la desregulació emocional
des d’una perspectiva transdiagnòstica; (b)
abordar la desregulació emocional des d’un
punt de vista transdiagnòstic té un efecte
positiu sobre la severitat de la clínica ansiosa
i depressiva.
Neacsiu, A. D., Eberle, J. W., Kramer, R., Wiesmann, T.,
& Linehan, M. M. (2014) Dialectical behavior therapy
skills for transdiagnostic emotion dysregulation: a pilot
randomized controlled trial. Behaviour research and
therapy, 59, 40-51.

Qui és qui?

Maria Cruz Crespo
En aquesta ocasió ens hem desplaçat al cor de
Catalunya, a Manresa, on la Maria Cruz Crespo
Maraver va néixer l’estiu del 1969 i on continua
treballant en l’actualitat.
De fet, des del 1998 treballa com a Psicòloga
clínica adjunta a la Divisió de Salut Mental
de la Fundació Althaia - Xarxa Assistencial
Universitària de Manresa. Però també forma
part de l’equip de professionals de la Unitat de
Parkinson i trastorns del moviment de l’Hospital
Quiron-Teknon de Barcelona des del 1997.
La Maria Cruz va estudiar la Llicenciatura de
Psicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. I el 1994 va iniciar el Mestratge de Medicina
Conductual de la UAB, cosa que va marcar un
punt d’inflexió en la seva vida. Els seus tutors
acadèmics eren l’Adolf Tobeña i en Jordi Fernández Castro, i va desenvolupar la formació pràctica d’aquest Mestratge principalment a l’Hospital
de Terrassa (Consorci Sanitari de Terrassa),
amb la Maite Garolera i en Vicenç Vallès; allà va
aprendre moltíssim sobre avaluació, tractament
i recerca en psicopatologia greu. Però el segon
curs va tenir l’oportunitat de rotar pel Centre de
Salut Mental de l’Hospital Mútua Terrassa, amb
la Míriam Morales i la Nadine Riesco, amb qui
va ampliar la seva formació en TCC individual
i grupal. Sempre s’ha considerat privilegiada
per haver pogut formar-se amb professionals
tan bons. Va ser a través d’ells que va conèixer
l’SCRITC, i els està molt agraïda per això i per tot
el que va aprendre amb ells.
Explica que cursar aquell mestratge li va
permetre participar en dos programes intensius
d’Erasmus a la Universitat de Groningen,
el primer sobre “Pensaments, intrusions,
obsessions i deliris”, i l’altre sobre “Personalitat
i psicopatologia”. Recorda aquelles estades
a Groningen com a molt interessants, i ens
diu “rebíem classes i compartíem àpats amb
Theodore Millon, per posar un exemple, i a més
van ser molt divertides”.
Durant aquest període també va col·laborar
a la Unitat de demències de l’Hospital Mútua
Terrassa, amb en Miquel Aguilar, en la normalització d’instruments cognitius i funcionals per
a l’avaluació del deteriorament cognitiu i la
demència amb el grup Normacodem. D’aquella
època, també destaca que va veure un munt de
malalts amb demència i als seus cuidadors.
Ens comenta: “Jo volia donar resposta a molts
interrogants, i se me’n obrien de nous”. Per
aquest motiu va cursar el Doctorat en Psiquiatria
i Psicologia Mèdica de la UAB. Però, se li
continuaven obrint interrogants, i afegeix “encara
se me n’obren, perquè no he perdut les ganes
d’aprendre”. Per això li resulta tan estimulant
formar part com a investigadora col·laboradora
del GIES-Grup d’Investigació en Estrès i Salut
de la UAB.
A la pregunta sobre els personatges o autors
que li han influït a nivell professional ens respon
alguns clàssics com Skinner, Marks, Salkowskis,
Beck, Eysenck, Luria, Wechsler…, i com a més
propers recorda les classes a la Facultat amb en
Jordi Fernández sobre els principis metodològics
i sobre l’estrès, amb la Rosa Maria Raich sobre
teràpia cognitivoconductual, i sobretot com
gaudia escoltant en Ramon Bayés, descobrint
que la psicologia és ciència i art alhora. Amb el
Rafel Torrubia i la Montserrat Gomà va entendre

Després de la família i els amics, el
seu temps lliure el dedica a les arts
plàstiques i la vela lleugera >>

la personalitat; amb l’Adolf Tobeña els secrets
del Prozac; i més tard, amb la neuròloga Àngels
Bayés, va aprendre la importància del treball
interdisciplinar. I com encara més propers, destaca els seus companys de feina i els pacients que
ha assistit.
Pel que fa a els aspectes que més destacaria
de la seva trajectòria professional ens diu que
no ha estat intencionat però que sempre s’ha
trobat a prop de la Psiquiatria i la Neurologia,
en avaluació, tractament, recerca i docència,
cosa que li ha aportat una visió global de les
neurociències.
El fet de treballar en associacions d’afectats
per malalties neurològiques i els seus familiars
(com AVAN al Vallès Occidental o Parkinson
Catalunya), li va fer adonar de la importància
de la psicoeducació, tant per a malalts com
per als seus cuidadors. Fruit d’aquests anys
d’experiència, ha participat des de la Unitat de
Parkinson i conjuntament amb d’altres equips
europeus, en un estudi finançat per la Comissió
Europea, per al desenvolupament del Programa
Edupark – Psicoeducació per a afectats de
malaltia de Parkinson i els seus familiars, que
consta de 8 sessions de tractament grupal basat
en els principis de la TCC, el manual del qual
es va traduir i publicar en 7 països europeus.
Destaca que fins l’actualitat Edupark és un dels
pocs tipus d’intervenció no farmacològica que ha
demostrat beneficis per als cuidadors mitjançant
RCT.
També destaca la feina desenvolupada a la
Fundació Althaia, tant en la vessant d’exploració
psicomètrica, com aplicant TCC, inicialment al
CSM i posteriorment a la Unitat d’Hospitalització
d’aguts i subaguts, doncs això li ha permès
adquirir experiència. Afegeix que treballar en
la Divisió de Salut Mental d’Althaia amb molts
altres psicòlegs de diversos camps, l’ha ajudat
a ampliar-ne el coneixement, i la docència la
manté “en forma”.
Més recentment, també dedica una part del seu
temps al Servei de Neurologia d’Althaia, formant
part de l’Equip d’Atenció Ambulatòria en Demències, i coordinant un programa de rehabilitació
cognitiva que es porta a terme des de fa un parell
d’anys, fruit del conveni de col·laboració d’Althaia
amb l’Institut Guttmann.

Tot i que espera continuar treballant amb els
seus companys, amb la mateixa il·lusió que el
primer dia, quan li preguntem pels projectes
futurs ens diu que aquest 2015 li agradaria defensar la Tesi doctoral sobre l’avaluació de l’estrès i
la qualitat de vida en cuidadors de persones amb
trastorn mental greu, i de predictors d’adaptació,
dirigida pel Jordi Fernández Castro i l’Eduardo
Doval, a la UAB, estudi que estan portant a terme
a la seva Divisió a Althaia, i amb la col·laboració
de la Fundació Salut Mental Catalunya.
També li fa molta il·lusió donar el tret de sortida a
un projecte multicèntric coordinat per la Unitat de
Parkinson, recentment finançant per la Fundació
Marató de TV3, per a valorar l’eficàcia en la
qualitat de vida d’un sistema automàtic d’ajuda
a la mobilitat en la malaltia de Parkinson. Ens explica que es tracta d’un sistema de monitorització
portable, amb sensor, smarthphone i sistema de
biofeedback, que identifica en temps real i ambulatòriament l’estat motor i no motor del pacient;
a més proporciona estimulació sensorial per
millorar la marxa, i transmet al clínic informació
precisa i fiable sobre els símptomes del pacient
per millorar la gestió de la malaltia. Aquest estudi
el desenvoluparan conjuntament amb la UPC de
Barcelona i FhP de Portugal, equips amb els que
ja han treballat en els darrers 4 anys en altres
estudis previs, com un FIS de l’Institut Carlos
III i l’estudi REMPARK finançat per la Comissió
Europea.
Per explicar-nos l’estat actual de la teràpia
cognitiva-conductual i cap on pensa que s’hauria
d’encaminar la Maria Cruz diu que li va bé fer
servir l’esquema del Cap de la seva Divisió, en
Pere Bonet (“d’on venim, on estem i cap a on
anem”):
“Venim de fer molt bona tasca de difusió de la
TCC, però penso que cal continuar explicant-la,
fent accessible la formació i els manuals de tractaments nous, i continuar compartint coneixement.
Som a l’era del DSM-5 i vist aquest, el que em
preocupa és com avaluarem la personalitat. Crec
que necessitem consensuar-ne els criteris en
l’àmbit assistencial i hospitalari.
En el futur proper crec que hem d’apostar pel
treball de recerca conjunt amb professionals
d’altres disciplines, cosa que ens permetrà
augmentar el coneixement tant en psicologia
bàsica com en l’aplicada. Podem aprofitar l’avenç
tecnològic per a monitorar millor els tractaments:
ara podem registrar en temps real i per control
remot respostes en l’ambient quotidià del pacient.
El que més m’agradaria és trobar la manera de
tractar pacients greus resistents als tractaments
dels què disposem avui dia”.
Finalment, sobre les seves aficions i a què dedica
el seu temps lliure ens diu que gaudeix molt
amb la meva família. També s’ho passa pipa
amb els amics d’infantesa. Com que continua
creient en l’associacionisme perd algunes hores
de son amb l’AMPA de l’escola dels seus fills, on
comprova que grups de persones molt diferents
però molt motivades poden fer moltes coses
molt interesants. També diu que li agraden les
arts plàstiques, i sempre que pot, fa una mica
d’esport. Fa pocs estius s’ha iniciat en vela
lleugera, que defineix d’una manera peculiar,
com un repte fascinant i amb similituds amb la
psicoteràpia: “sabem cap on hem d’anar, però no
sempre podem viatjar en línea recta i amb vent
de través; moltes vegades hem d’anar movent el
timó, fer cenyida, sense perdre de vista l’objectiu,
per així arribar-hi”
I acaba l’entrevista amb un “si encara sóc a
temps, aprofito per a desitjar-vos a tots Molt Bon
Any 2015!”.

