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Societat Catalana de 
Recerca i Teràpia del 
Comportament



 9.30 - 13.30 / 15.00 - 17.00 Taller a càrrec d’Agustín Illera Martínez

Els Trastorns de l’Espectre Autista estan experimentant un cert ‘nou 
despertar’ en els darrers anys, tot i que són un dels trastorns més 
coneguts i antics de la psicopatologia. Això ha fet que es comencin a 
desenvolupar programes de tractament i intervenció cada cop més 
especialitzats i centrats en les necessitats d’aquestes persones, així com 
en l’entrenament en habilitats i el desenvolupament de l’autonomia. 
També ha implicat que els professionals s’han hagut de formar de 
manera específica en aquest àmbit, per tal de donar el millor tractament 
a a aquests pacients. 

Al workshop d’aquest any, abordarem la importància que tenen en 
persones amb TEA, aspectes com la orientació vocacional, la formació en 
sexualitat o els problemes de comportament, entre d’altres. Es tractaran 
diferents tipus d’intervenció, des del suport individual fins al desenvolu-
pament i implementació de grups d’habilitats sòcio-emocionals, així com 
estratègies de planificació de recolzaments per a persones amb TEA.

Es treballarà l’abordatge d’aquests trastorns també des d’una perspecti-
va evolutiva, des de la infància fins a la senectut, així com des de l’estudi 
del perfil de necessitats específiques de cada pacient. Es podran treballar 
estratègies terapèutiques que tracten aspectes diversos del trastorn, 
des de les habilitats mentalistes, les habilitats d’autonomia o els 
trastorns més comportamentals. 
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 17.15 - 18.15 Presentació App MentalCheck a càrrec de la Mercedes 
Martínez Jaunad i la Marian Batle. ENTRADA GRATUÏTA 

Presentació i demostració d´us de l´eina TIC MentalCheck , una plataforma 
web per al disseny de l´avaluació i intervenció ecològica momentània i 
la seva realització mitjançant dispositius mòbils. Les noves tecnologies 
ofereixen l’oportunitat de modernitzar els mètodes d´avaluació i intervenció 
a l´àmbit de la Salut Mental mitjançant l´ús d´smartphones.  MentalCheck 
proporciona als professionals una eina per a l´adquisició de dades en contex-
tos quotidians i en temps real,  maximitzant l’emplenament i els beneficis 
de tècniques clàssiques d´auto-registre i potenciant la transferència de les 
pautes de la intervenció. Més informació a www.mentalcheck.es 



Breu biografia

L’Agustín Illera Martínez es va diplomar en Magisteri i llicenciar en 
Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat del País Basc  i és 
Màster en Desenvolupament Organtizacional. Va ser el Director de 
Temps Lliure per al Departament de Cultura del Govern Basc al 1988. 
Ha estat part de l’equip de l’associació Gautena des de 1987, sent el 
Responsable dels Centres de Dia del Servei d’Adults des de 1993 i 
Responsable de Qualitat de l’Associació des de 2005. Ha col.laborat en 
l’elaboració de diversos manuals sobre autisme, així com en 
programes relacionats amb l’autisme, com per exemple el Projecte 
Leonardo DaVinci de desenvolupament de programes de noves 
tecnologies en el camp de la discapacitat.  

Així mateix, és coordinador de la UDS estatal d’Atenció de Dia de 
FEAPS i participa a diversos equips d’assessorament i avaluació sobre 
autisme i discapacitat.

AGUSTÍN ILLERA 
Responsable del servei d’Adults

GAUTENA
Associació Guipuscoana 
d’Autisme 

 Mercedes Martínez Jaunad 
Coordinadora del projecte MentalCheck. 
Responsable del departament de R+D+i 
a l’empresa BIPSIN. 

Marian Batle
Psicòloga al centre Mentalment.



 8.15 - 8.45 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ

 8.45 - 9.00 INAUGURACIÓ 
  Cristina Molina. Directora del Pla de Salut Mental i Addiccions.
  Eva Baillès. Presidenta de la SCRiTC.

 9.00 - 10.45 Taula rodona: ‘Neuropsicologia’.
Moderador: Albert Feliu-Soler. Psicòleg. Unitat de Docència, 
Recerca i Innovació. Parc Sanitari Sant Joan de Déu. CIBERSAM. 

Ponència 1: Efectes neuropsicològics del mindfulness en 
pacients amb Trastorn Límit de la Personalitat.
Matilde Elices. Psicòloga. Unitat TLP-Servei de Psiquiatria. 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

Ponència 2: Efectes neuropsicològics de la psicoteràpia en 
trastorns psicòtics.
Eva Mª Grassa. Psicòloga. CIBERSAM. Servei de Psiquiatria. 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Ponència 3: Caracterització del Trastorn obsessivocompulsiu a 
partir d'estudis de Ressonància Magnètica estructural i 
funcional.
Marta Subirà. Psiquiatra. Hospital Universitari de 
Bellvitge-IDIBELL. CIBERSAM.

 10.45 - 11.15 ESMORZAR DE TREBALL

 11.15 - 12.15 Masterclass: Intervenció en els trastorns de personalitat i les 
conductes de risc.
José Luis Trujillo. Psicòleg. Unitat de Patologia Dual. Servei de 
Psiquiatria General. Hospital Psiquiàtric Sagrat Cor de Martorell.
Moderador: Fernando Gutiérrez. Psicòleg. Programa Trastorns 
de la Personalitat. Hospital Clínic Barcelona.

 12.15 - 13.15 Conferència: ‘Prestación de apoyos a las personas con TEA en 
la adolescencia y vida adulta’. 

  Agustín Illera Martínez. Responsable del servei d’Adults de 
GAUTENA (Associació Guipuscoana d’Autisme).

Discussora: Montse Pàmias. Psiquiatra. Presidenta de la 
Societat Catalana de Psiquiatria infantojuvenil.



 13.15 - 14.00 SESSIÓ DE CARTELLS  

 14.15 - 15.15 DINAR DE TREBALL 

 15.15 - 17.00 Taula rodona: Acompanyament psicològic al final de la vida. 
Moderadora: Vanessa Narváez. Psicòloga. Hospital Universitari 
Mútua Terrassa.

Ponència 1: Intervenció psicològica en pacients amb malaltia 
avançada. 
Olga Bosch. Psicòloga. EAPS (Equip d’atenció Psicosocial). Creu 
Roja Barcelona. Programa per a l’atenció integral a malalts 
avançats de l’Obra Social La Caixa.

Ponència 2: La cura del cuidador del malalt d’Alzheimer, ‘el 
malalt ocult’. 
Sandra Poudevida. Psicòloga. Programa Cuidadors. Fundació 
Pascual Maragall.

Ponència 3: Experiències de suport a l’equip d’atenció a 
malalts avançats, ‘...i a tu, qui et cuida?’. 
Carlos Ibars Terés. Psicòleg. EAPS Sarquavitae Lleida. Programa 
per a l’atenció integral a malalts avançats de l’Obra Social La 
Caixa.

 17.00 - 18.00 Conferència: E-teràpia. L’ús de les noves tecnologies en el 
camp de l’avaluació i el tractament psicològic. 
Ivan Alsina. Psicòleg. Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya.
Discussor: Joan Mestre. Psicòleg. Grup de Recerca en 
Addiccions del Programa de Neurociències de l’IMIM (Institut 
Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques).

 18.00 - 18.15 DESCANS

 18.15 - 19.30 ENTREGA PREMI TORO. ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

programa



Amb la col·laboració de:Organitza:

Societat Catalana de 
Recerca i Teràpia del 
Comportament

 Preus*: Jornada Workshop Jornada i Workshop
 Fins 25.04.16 Després Fins 25.04.16 Després Fins 25.04.16 Després

Socis SCRiTC (1) 70 € 95 € 72 € 79 € 108 € 132 €
No socis 150 € 180 € 150 € 158 € 202 € 207 €
Estudiants / resid. (2) 50 € 80 € 45 € 53 € 68 € 98 €
PECC (3) 115 € 140 € 98 € 105 € 162 € 178 €

*Els preus inclouen l’esmorzar i el dinar el dia de la Reunió Anual. (1)Els nous socis gaudiran d’un descompte de 35 
euros en la quota anual d’enguany (l’alta ha de realitzar-se entre el 6/4/16 i el 6/5/16). (2)Els estudiants i residents han 
d’adjuntar la documentació acreditativa. (3) 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. 
Workshop: El preu inclou la documentació i l’esmorzar. Després del 1/5/2016 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%.

 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 de la jornada.

 Informació: SCRITC:
 Apartat de correus núm. 11 · Universitat Autònoma de Barcelona
 Campus de Bellaterra s/n · 08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. 618.62.23.23 · info@scritc.cat · www.scritc.cat
Horari d’atenció de Secretaria: 
Dilluns i dimecres de 13:30 a 17:00h. Divendres de 13:30 a 16:00h 

 Comissió
 Organitzadora: Joan Mestre, Vanessa Narváez, Eva Prats, Mònica Atals i Eva Valcárcel.

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.

Aquesta jornada està dirigida a professionals de la salut mental (psicòlegs, psiquiatres, 
etc.) i investigadors, interessats en conèixer aspectes teòrics i pràctics novedosos en el 
camp de les Ciències de la Conducta.

 Places: Jornada: Màxim 100 inscrits
  Workshop: Limitades per rigorós ordre d’inscripció
 Dia: Jornada: divendres 13 de maig de 2016, de 8:15 a 18:15 h
  Workshop: dijous 12, de 9:45 a 13:30 h i de 15:00 a 17:00 h

 Lloc: CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Aula 1.
  C/ Montalegre,  5 - 08001 Barcelona
  Tel. (+34) 93 306 41 00  - Fax: 93 306 41 01
   info@cccb.org
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