LIUBLIANA 2017

Èxit de la trobada malgrat el
canvi de seu a darrera hora
El congrés europeu d’enguany ha estat, tot i
els entrebancs, molt satisfactori per als
assistents. Els comentaris i respostes rebuts
per part de l’EABCT fan palesa la bona rebuda
que ha tingut el programa científic, així com la
organització general del congrés.
Tot i que el temps no va acompanyar massa,
va ploure la majoria de dies i les temperatures
començaven a no ser gaire agradables, el
congrés va tenir uns 700 assistents. Aquesta
xifra, tot i que no és de les més elevades, és tot
un èxit donat el canvi de darrera hora que va
patir el congrés, que va haver de passar
d’Istambul a Liubliana.

Arthur Freeman >>

Renovació de la Junta Barcelona no acollirà
de l’SCRiTC
l’europeu de 2021
Jordi Cid és el nou president de
l’SCRiTC i s’incorporen l’Anna
Sintes i la Cristina Giménez

La Junta haurà de decidir si
presenta canditatura per
noves edicions

En la reunió de l’Assemblea General del 12 de
Maig del 2017 durant la votació de renovació
de la nova junta, van quedar deserts per la no
presentació de candidatures dos llocs a la
junta (dues vocalies), corresponents a dos
membres que havien acabat el seu mandat.
Malgrat ser una situació insòlita donat que era
el primer cop que passava, es va emplaçar a la
Junta a buscar dos socis per tal que presentessin la seva candidatura i, un cop presentada,
convocar una assemblea extraordinària.
Aquesta assemblea es va dur a terme el dia 27
de juny, en la qual, com a punt únic de l’ordre
del dia, es va procedir a la votació dels socis
candidats, Sra. Anna Sintes i Sra. Cristina
Giménez. En la votació que tenir lloc, van ser
escollides per unanimitat i, per tant, van passar
a ser membres de la Junta Actual.
La composició de l’actual Junta és Jordi Cid
(President), Eva Valcárcel (Secretària), Joan
Mestre (Tresorer), Anna Sintes (Vocal) i
Cristina Giménez (Vocal).
Durant tot aquest temps s’ha procedit a fer un
traspàs entre la Junta sortint i entrant per tal
que la Societat no s’aturés.

La ciutat de Belfast va guanyar la votació per
adjudicar-se ser la seu del Congrés anual de
l’EABCT de 2021. Cal, però, felicitar els
companys de la junta que van realitzar un
treball excel.lent presentant una candidatura
molt ferma. Hem rebut nombroses mostres de
suport i peticions per tal que Barcelona renovi
la seva candidatura per l’any 2022; aspecte
que s’haurà de valorar a la propera reunió de
Junta. Tot i així, estarem oberts a qualsevol
comentari o suggerència que els socis ens
vulgueu transmetre.

Reunió de l’EABCT

El curs es va celebrar els dies
7 i 14 de juliol

A la trobada s’ha renovat la
Junta de l’europea i s’ha donat
la benvinguda a nous membres
L’Eva Valcárcel (segona per l’esquerra) amb
altres representants internacionals i en Thomas
Kalpakoglou, president de l’EABCT (quart) >>

És molt meritori l’esforç que ha fet el comitè
organitzador turc, per tal de poder oferir el mateix
nivell de qualitat científica, així com de càlida
acollida, en un país que no és el seu. Gràcies a la
seva feina, el congrés ha superat les expectatives
i, sobretot, algunes pors que aquest canvi pogués
afectar qualsevol d’aquests dos aspectes.
Hi ha hagut ponències de referents mundials,
com Adrian Wells, Arthur Freeman, Judith Beck o
Anke Ehlers. Però també han tingut lloc nombroses taules rodones i seminaris molt interessants,
que abordaven aspectes d’aplicació de les
diferents tècniques terapèutiques en un ampli
ventall de trastorns psicologics. Els aspectes de
diversitat i culturals han tingut també un gran
protagonisme.
Per resumir, el congrés ha estat molt acollidor
pels assistents, que han valorat molt positivament les diferents aportacions realitzades per la
diversitat de temàtiques i àrees
abordades pel programa.
Eva Valcárcel
Representant Internacional
de l’SCRITC

La segona reunió anual ha tractat diversos
aspectes, des d’una revisió dels criteris per ser
membre de l’EABCT fins a la proposta de
diversos projectes arreu del món, passant per
un nou protocol per a la Mobile Academy. S’ha
donat la benvinguda a un nou membre,
Albània, així com a tres membres en qualitat
d’afiliats (St. Petersburg-Rússia, Xipre i Egipte).
D’altra banda, hi ha hagut canvi a la Junta. S’ha
renovat en el seu càrrec al president, Thomas
Kalpakoglou, i s’ha donat la benvinguda a Katy
Grazebrook, com a nova Secretària, substituint
Helen McDonald.
D’altra banda, recordar-vos que el proper
congrés europeu tindrà lloc a Sofia (Bulgària).
És una fantàstica oportunitat per visitar la ciutat,
tant si ja la coneixeu com si no. Els organtizadors estan treballant de valent per tal de poder
oferir un programa atractiu i tan novedós com
sigui possible. Us animem a participar-hi!

Una instantània de la reunió >>
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La Junta
informa...

L’Ajuntament de Belfast >>

Formació de terapeutes
Durant el mes de juliol, es va celebrar el curs de
formació de Terapeutes Cognitivo-conductuals
del procés d’acreditació de TCC de l’SCRITC
(7 i 14 de juliol de 2017).

Curs de TCC per als
psiquiatres

La formació es realitzarà
durant aquest curs acadèmic
Us informem que durant el curs 2017-2018 es
durà a terme el Curs de TCC que es realitza
per als professionals de la Societat Catalana
de Psiquiatria.

Formació continuada

Cursos 2017-2018

Des de l’SCRITC us volem fer saber que
estem treballant en la planificació dels cursos
de Formació Continuada d’enguany. En aquest
moment, ja en tenim dos de confirmats; ben
aviat es comunicarem les dates. De moment,
però, us podem explicar que hem pogut tornar
a programar el curs de l’Emma Prades que
malauradament es va haver de cancelar el
curs passat, amb el títiol ‘El trastorn de conversió en la infància i l'adolescència’. De ben
segur que serà molt interessant.
D’altra banda, en Joaquim Puntí ens parlarà,
també dins l’àmbit de la psicologia infantojuvenil, sobre les autolesions a l’adolescència.

Editorial

Una instantània del Congrés de l’EABCT a Liubliana
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Editorial

E

n aquesta primera
editorial, vull expressar de nou la meva
gratitud als socis per
escollir-me President
de l’SCRITC i fer-me
confiança. Per mi, és
una enorme satisfacció personal assumir
el repte de donar continuïtat al procés de
modernització de la societat que van
endegar els membres de l’anterior junta.
En aquest sentit, crec que és important
reconèixer l’excel.lent treball que han dut
a terme. Gràcies Eva Baillés, Mar Rus i
Estel Gelabert, per les hores desinteressades dedicades a treballar per enfortir la
nostra societat.
La junta entrant volem continuar aquest
procés de modernització iniciat, proporcionant un valor afegit a la feina feta. Els
objectius que ens proposem són, entre
d’altres, enfortir la imatge social de la
societat i definir un pla de comunicació
que tingui com a finalitat un coneixement
més acurat de l’estat actual de la teràpia
cognitivoconductual. D’altra banda, també

volem afavorir una reflexió sobre la situació
de la formació en TCC, de l’acreditació i
de la recerca que es realitza a Catalunya
per tal de poder identificar propostes de
millora.
Especialment volem conèixer quines són
les necessitats de formació i d’interès dels
nostres socis per tal de poder dissenyar
unes jornades i un cursos d’actualització
de qualitat.
Per acabar aquesta editorial, vull dedicar
un record molt especial al meu mestre que
fa poc ens va deixar, n’Antoni Tejero. Ell
em va ensenyar la professió, les bases de
la TCC i em va mostrar què era i representava l’SCRITC. Sense la seva guia avui no
seria qui sóc ni seria on sóc. Segur que
aquest sentiment el comparteixen molts
companys de professió.

Jordi Cid
President de l’SCRITC

Qui és qui?

SCRITC. Formació continuada
Cursos, congressos i tallers

Joan Mestre

Congrés Català de Salut ‘I Congreso Internacional X Congrés Internacional i
XV Nacional de
Mental de la Infància i
de Psicología, Salud y
Psicologia Clínica
l’Adolescència
Educación’
La 6a edició d’aquest congrés tindrà lloc els
dies 23 i 24 de Novembre d’enguany amb el
títol: ‘Trastorns de la conducta en la infància i
l’adolescència. Nous temps noves estratègies’ a l‘Auditori del CosmoCaixa a Barcelona. El programa està constituït per quatre
taules: Clínica I, Clínica II, Intervencions i
Recerca. Podeu obtenir més informació a la
web de l’organització la Fundació Congrés
Català de Salut Mental.

Els objectius d’aquesta jornada són potenciar
l’intercanvi de coneixement entre els
diferents camps de la salut i l’educació i
fomentar noves pràctiques d’ensenyança i
aprenentatge basades en l’evidència científica més actual. Tindrà lloc a Oviedo del 8 a
l’11 de Novembre.

Maneig de situacions
difícils i pacients
complexos amb nens i
adolescents

VI Jornada ‘La salut
mental la fem entre tots’

Enmarcat dins els cursos de Formació Continuada de l’SCRiTC de 2017-2018, aquest, proper
Novembre tindrem el primer amb el títol: ‘Maneig
de situacions difícils i pacients complexos en la
pràctica clínica amb nens i adolescents’. Anirà a
càrrec del Joaquim Puntí i es realitzarà el dia 24
Novembre si no hi ha res de nou.

Sota el títol ‘Treballem amb Salut Mental’, la
jornada se celebrarà el 10 d’octubre de 2017
a l’Auditori Taulí Nou de la Corporació
Sanitària Parc Taulí. Adreçada a tots el
agents implicats: pacients, familiars i professionals dels diferents àmbits d’intervenció.
Podeu obtenir més informació a la web.

Evidència científica
de la TCC.

Els autors revisen l’eficàcia d’aquestes intervencions, realitzades pels diversos grups de treball i,
alhora, les característiques idiosincràtiques que
la TCC ha de tenir, donada l’elevada complexitat
i comorbiditat d’aquests pacients. Com afirmen
els autors: “hi ha molts camins diferents cap a la
psicosi”.
Un dels aspectes que els autors destaquen és la
diferència en insight entre els pacients en risc i
els que ja tenen els símptomes francs, que pot fer
als primers més receptius a la TCC i que ha de
marcar una diferència, pel que fa el tractament,
ja que els pacients en risc s’adonen que alguna
cosa va malament al seu cap i tenen diverses explicacions possibles per a les seves experiències
anòmales, sense una ferma convicció delirant.
Els autors fan una revisió dels prometedors
resultats del estudis controlats i aleatoritzats
en TCC adreçats a aquests pacients, publicats
en els darrers 10-15 anys, tant a Europa com
a Austràlia, que mostren l’eficàcia de la TCC
a l’hora de prevenir la transició i assenyalen la
necessitat d’abordar altres objectius terapèutics,
com és la millora en el funcionament social.
Un dels primers estudis fou el de French i Morrison, en el que mostraren com una intervenció
en TCC basada en el seu model cognitiu, un
treball col·laboratiu entre pacient i terapeuta
a l’hora d’elaborar el llistat de problemes a
tractar, amb un enfocament psicoeducatiu i amb
predomini de tasques i experiments conductuals
per tal d’afavorir l’empirisme col·laboratiu i el descobriment guiat. El model proposat per aquests
autors es basa també en estratègies de canvi
com la normalització, reavaluació i generació de
creences alternatives, creences metacognitives,
conductes de seguretat i tot allò que pot sorgir
de la formulació individualitzada del cas (French

Pot la TCC prevenir la psicosi?
Recentment Mark van der Gaag, David van den
Berg i Helga Ising han publicat un article en el
qual revisen les dades procedents de la recerca
actual sobre la TCC per als estats mentals de
risc per a la psicosi o síndrome de risc.
Segons els autors, hi ha ja bastants estudis
de recerca i metaanàlisi que mostren que la
TCC és eficaç en la reducció de la transició a
psicosi (Hutton & Taylor, 2014; Van der Gaag
et al., 2013b), però sembla que els efectes
secundaris redueixen la seva aplicabilitat,
motiu pel qual les guies europees aconsellen
la detecció dels joves en risc amb entrevistes
estructurades i presenten la TCC com a primera indicació per a prevenir la transició (Schmidt
et al., 2015; Schultze-Lutter et al., 2015). Però,
quina mena de TCC? La mateixa TCC que per
als símptomes psicòtics francs? Sembla clar
que no.
Donat que els subjectes amb estats mentals
d’alt risc per a la psicosi experimenten fenòmens diversos, tals com experiències anòmales
(properes a les psicòtiques, però atenuades),
processos neurocognitius “saliència aberrant”
i atribucions esbiaixades (que els porten a
explicacions delirants), les teràpies específiques
per aquests joves se centren, en general, en
normalitzar les experiències anòmales i en
prevenir les explicacions delirants.

Logo del CIPSE >>

Organitzat per l'Associació Espanyola de
Psicologia Conductual (AEPC). Tindrà lloc
del 16 al 19 de Novembre a Santiago de
Compostela.

4t CORE Seminar Salut
Mental 4.0

Les noves tecnologies aplicades a la recerca
i tractament en Salut Mental. 9 de Novembre
2017. Auditori de l’Hospital de la Vall
d’Hebron. La jornada té com objectiu introduir
i explicar l’ús d’aquestes noves tecnologies i
tècniques en l’àmbit de la salut mental.
Trobareu més información a la web de CORE
Salut Mental.

La 4a edició del CORE Seminar tindrà lloc el
9 de novembre >>

& Morrison, 2004). Altres autors han proposat
d’enriquir el model anterior amb estratègies
d’entrevista motivacional, sobretot per als
pacients amb problemes per ús de substàncies
(Stain et al., 2016). Alguns autors enriqueixen el
tractament amb mòduls de maneig de l’estrès,
aprenentatge d’estratègies d’afrontament de
símptomes positius, en casos de comorbiditats
com els trastorns d’ansietat, estrès posttraumàtic
i/o ús de substàncies (McGorry et al., 2013; Yung
et al., 2011).
D’altra banda, els autors comenten els quatre
metaànalisi d’estudis aleatoritzats publicats
recentment, en els que es posa de manifest la
reducció de les taxes de transició a psicosi amb
mides de l’efecte força homogènies.
Els autors conclouen que, segons les dades
actuals sobre l’eficàcia de la TCC en aquestes
poblacions, hi ha aspectes que cal considerar,
per tal que els tractaments amb TCC siguin
eficaços. Un d’aquests aspectes és el cribatge.
Segons Van der Gaag i col.laboradors, les proves
de cribatge s’haurien administrar en tots els joves
que cerquen atenció clínica, per tal d’incrementar
les probabilitats de detecció (que són baixes si
ens basem només en derivacions entre clínics).
En segon lloc, els autors insisteixen en la bona
relació cost-efectivitat de la TCC per a prevenir la
transició, especialment quan s’associen elements
d’entrenament en habilitats socials i intervenció
familiar. Tot i això, sense intervenció específica
adreçada a la millora del funcionament social ,
sembla que els resultats no són tanprometedors.
Van der Gaag et al. CBT in the prevention of psychosis and
other severe mental disorders in patients with an at risk
mental state: A review and propos..., Schizophr. Res. (2017).
http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2017.08.018.

Quan i on vas néixer?
Vaig néixer a Barcelona el desembre de 1975.
Càrrec i situació actual
Actualment treballo a l'Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques (IMIM), al Grup de
Recerca en Addiccions dintre del programa de
Neurociències. També dono classes a la
Universitat Pompeu Fabra a diferents graus
del Campus Mar i del Campus Ciutadella.

On et vas formar professionalment?
Jo vaig ser mal estudiant. I, de fet, anava
bastant perdut. Imagineu si anava perdut
que, amb 18 anys, per “aclarir-me” vaig anar
a fer el servei militar a Eivissa. En tornar, no
tenia ni idea de què fer però havia conegut
gent d’arreu, gent maca i gent ben estranya
i, sobretot, havia après un munt de coses de
tots ells. Després, durant 3 o 4 anys, vaig
treballar de transportista, de mosso de magatzem i repartint pa del forn del pare d’un molt
bon amic. Durant un curs, també vaig estudiar
enginyeria multimèdia però no em va acabar
de fer el pes i ho vaig deixar. Va ser llavors
quan, per casualitat, a casa d’un amic que
estudiava psicologia, em va caure a les mans
el Papalia mentre ell comparava les notícies
de l’Sport amb les del Mundo Deportivo. Vaig
quedar fascinat amb el que explicava i, per
primera vegada, vaig saber què volia fer.
Així que m’hi vaig posar. Vaig matricular-me
al torn de tarda al grau de psicologia de la
Universitat Ramon Llull (el meu amic va deixar
la psicologia pel periodisme). En acabar
la carrera treballava a un bar que havia
muntat amb la meva germana i, una mica per
casualitat i per insistència d’un altre amic,
en Borja Farré Sender, em vaig matricular al
doctorat de Psiquiatria i Psicologia Mèdica
de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). Vaig començar unes pràctiques amb
la Lluïsa Garcia Esteve que, poc després, em
va presentar la Marta Torrens. Finalment va
ser ella la qui em va oferir una beca i, des de
llavors, hem anat trampejant amb diferents
beques i contractes fins al dia d'avui. A banda
de la carrera investigadora, dono classes a
la Universitat Pompeu Fabra. Durant el 2013,
gràcies al ‘sabàtic´ que va agafar en Jordi
Pérez per un dels seus projectes educatius,
vaig fer de docent per primera vegada. Us
ben asseguro que, per a mi, va ser tot un
repte professional fer aquestes classes. Ara
comparteixo aquesta docència, com a professor associat a la universitat, amb l’Eva Baillès,
que és la persona que més m’ha recolzat en
aquesta faceta com a docent.

Quins personatges o autors destacaries per
la influència que han exercit en tu professionalment?
Si hagués de triar només un personatge,
aquest seria la Marta Torrens. Porto treballant
amb ella més de 10 anys i és qui m’ha ensenyat tot el que sé sobre el món de la investigació en els trastorns per consum de substàncies. Ella va ser la que em va donar
l'oportunitat d’iniciar la tesi doctoral amb 30
anys i la que m’ha inculcat, juntament amb el
Magí Farré, una manera de treballar i de fer les
coses que m’ha portat fins aquí. Abans d’ella
vaig tenir la sort de tenir grans professors tant
a la carrera com al doctorat i al màster. Però
més enllà dels estudis està la pràctica, afrontar

les entrevistes clíniques i les teràpies. És en
aquesta ‘realitat’ on m’han ajudat molt els
consells i l’exemple de companys com la Laura
Díaz, la Gail Gilchrist, la Mònica Astals, la
Francina Fonseca i un munt de professionals
de la salut, des de farmacòlegs i infermeres a
treballadors socials i administratius que m’han
ensenyat com tractar uns pacients tan complicats i estigmatitzats com els pacients dels
Centres d’Atenció i Seguiment (CAS) i de les
unitats de patologia dual. També tinc un record
molt especial de les pràctiques del Màster que
vaig fer a l’Hospital Sant Pau. Allà em vaig
trobar tot un personatge com era el Toni Tejero
que, malauradament, ens va deixar fa uns
mesos. Les sessions, els grups i les xerrades
posteriors que vaig compartir amb ell van ser
tot un regal per a mi.

Quins són els punts que més destacaries de
la teva trajectòria professional?
La meva relació amb la Psicologia ha estat
tardana i gairebé casual. Crec que si aquella
tarda d’estiu el meu amic Sergi Nogueras
hagués estat estudiant, jo no hauria agafat el
Papalia i potser ara encara estaria repartint pa.
El segon punt seria trobar-me la Marta Torrens,
que va confiar en mi en un moment que era
difícil fer-ho. I el tercer punt va ser que el
Jordi Pérez marxés de sabàtic i em presentes
l'Eva Baillès. Veure el seu nivell d’exigència
i de professionalitat docent, de compromís i
de treball incansable a l’SCRITC... què us he
de dir d’ella, ja la coneixeu! Tots tenim punts
d’inflexió que ens porten cap a un lloc o cap a
un altre; ara bé, des de fa 10 anys faig entrevistes a pacients i voluntaris de tota mena, són
entrevistes llargues on m’expliquen gairebé
tota la seva vida. No es tracta d’un problema
concret, no els he de fer teràpia, simplement
durant gairebé 3 hores m’expliquen com han
arribat fins allà i què els ha passat a la vida.
Per a mi, tal vegada, aquest seria el punt de
la meva trajectòria que m’ha aportat més i
que, de vegades, m’ha costat més de pair.
Persones que, desinteressadament, amb
l'única esperança que la seva participació en
els estudis pugui ajudar algú, han compartit
amb mi, un complet desconegut, els seus petits
secrets i els seus drames.
Explica en quins projectes professionals
estàs embrancat actualment i quins tens en
perspectiva
Actualment en el Grup de Recerca en Addiccions estem treballant en projectes relacionats
amb l’adaptació d’instruments diagnòstics
(Psychiatric Research Interview for Substance
and Mental Disorders PRISM) i de cribratge
(Dual Diagnosis Screening Interview DDSI)
als criteris DSM-5. En els darrers anys, a més,
hem estat treballant en un estudi per intentar
determinar les diferències nosològiques entre
els trastorns depressius primaris i els induïts
per substàncies, per tal d’intentar millorar el
tractament d’ambdues patologies. Ara ja tenim
les dades i començarà el llarg procés de
redacció d’articles, revisions... A veure quan
els publiquem! A més, el Grup d’Addicions
també està treballant, entre altres projectes,
en la implementació de teràpies de grup en
dones consumidores i que, a més, són
víctimes de violència de gènere.

Què n’opines sobre l’estat actual de la teràpia
cognitivoconductual? Cap a on penses que
s’hauria d’encaminar?
Crec que des de fa molts anys s’estan fent les
coses molt i molt bé i els resultats són
evidents: La TCC funciona. És millorable? I

tant! Però anem pel bon camí. Ara hem
d’aprendre a utilitzar totes les eines que les
noves tecnologies ens aporten. Ja ho hem fet
en el passat i ara hem de continuar. Però hem
de ser conscients tant de les virtuts com dels
defectes de les aplicacions per a tauletes i
mòbils i de totes les dades que ens poden
aportar. És un debat ètic i moral que haurem
de plantejar. Per exemple, podrem fer que les
aplicacions “escoltin” el dia a dia del pacient
per llençar una alarma en cas de perill. Amb
“escoltar” em refereixo a monitorar la seva
activitat per detectar canvis, anomalies,
situacions de risc, el que sigui que vulguem
avaluar. Podem convertir el mòbil en la millor
eina d’autoregistre de la història! Però on es
troba el límit? Enviarem un missatge cada
vegada que un pacient amb alcoholisme
s’apropi a un bar? Llegirem els missatges dels
pacients per detectar pensaments depressius? Mirarem la seva activitat al Facebook
per veure si té amics? Orwell va predir que els
governs ens imposarien un sistema similar per
controlar-nos. Si algú li hagués dit que les
seves “telepantalles” les compraríem ben
cofois a 800€! Actualment, però, el problema
‘real’ que hi veig ve més de fora, de la presa
de decisions i d’on i com es gestionen els
esforços i els recursos. De com encara costa
que, tot i les evidències demostrades, la TCC
sigui el tractament d’elecció i, per tant, hi hagi
més psicòlegs formats a tots els recursos
sanitaris.
Quines són les teves aficions? Què t’agrada
fer quan no estàs treballant?
Doncs, en el meu temps lliure, veig la Princesa Sofia alternant capítols amb La patrulla
canina, Monsters SA (unes 12 vegades), Toy
Story 1,2 i 3 (ja no sé les vegades que l’he
vist....però tinc malsons amb Lotso). A banda
d’aquesta selecció digna de la Filmoteca,
m’agrada molt anar a la fira a pescar patufets
grocs i a saltar als llits elàstics... Ah si!, i anar
amb bici amb un bitxo que d’aquí poc farà
quatre anys!

Quan no és al gel, les aficions del
Joan són cosa de nens... >>

