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TALLER 31 DE MAIG DE 2018 

Empoderant les persones amb TOC per al canvi   

Empowering people with OCD to choose to change 

Paul Salkovskis 

University of Oxford and Oxford Health NHS Foundation Trust, 

Warneford Hospital 

OX3 7JX, UK 

Els fenòmens bàsics involucrats en el TOC (cognicions intrusives, el seu significat i els 
comportaments de cerca de seguretat que donen resposta al significat) són experiències 
humanes universals. Tanmateix, el trastorn obsessiu-compulsiu apareix quan la gent interpreta 
malament els pensaments intrusius no només com a indicadors d'aquest dany, sinó també 
com als responsables d'això. L'acció preventiva (inclosa, però no limitada a conductes 
compulsives, manifestes i encobertes) està motivada per la manera com la persona interpreta 
les intrusions. Aquestes respostes tenen dos efectes. En primer lloc, poden augmentar 
l'aparició de pensaments intrusius i, en segon lloc, mantenir o fins i tot augmentar les creences 
de la persona sobre l'amenaça i la seva responsabilitat. 

El tractament cognitivoconductual es basa en la modificació de la teoria del comportament i de 
l'exposició i la prevenció de la resposta. L'enfocament principal de la intervenció és ajudar el 
pacient a entendre el seu problema com una qüestió d’ansietat més que un perill per debilitar 
la motivació i impulsar respostes compulsives com a preludi per ajudar el pacient a respondre 
de manera diferent. En definitiva, la finalitat d'aquestes intervencions és permetre a la persona 
afectada per l'OCD recuperar la seva vida, un procés que ha de ser integral al tractament. 

En el taller es descriuran i es faran demostracions de les diferents etapes del tractament. El 
focus principal del tractament és ajudar a la persona a identificar les seves intrusions, la forma 
en què es (mal)interpreten, i els cercles viciosos específics implicats en el manteniment 
d'ambdós. L'objectiu d'aquest aspecte del tractament és donar a la persona una forma nova (i 
menys aterridora) de pensar sobre el seu problema i el que poden fer al respecte. Els següents 
components del tractament aprofiten i construeixen aquesta reconceptualització del seu 
problema obsessiu. Aquesta és una etapa crucial ja que la resta de la teràpia és impulsada per 
aquesta conceptualització terapèutica. El propòsit principal en general és empoderar el pacient 
i  potenciar aquesta elecció. 

Es ressaltarà la importància de la flexibilitat i la integritat del tractament; on la supervisió 
detallada és la millor estratègia per assegurar tots dos aspectes. El procés de tractament 
s'il·lustrarà a través de material clínic pràctic, incloent un  vídeo de la teràpia real. Alguns 
exemples de qüestions més complexes i de temes "difícils de tractar" s'inclouran al llarg del 
taller. 



 

 

Paul Salkovskis Ha treballat com a professor de Psicologia clínica i ciències aplicades a l'Institut 
de Psiquiatria del King's College a Londres i com a director clínic del Centre de trastorns 
d'ansietat i traumes del sud de Londres i Maudsley NHS Trust de 2000 a 2010. És cap d'estudis 
de postgrau (recerca) a l'Institut de Psiquiatria. És membre de la British Psychological Society.  

Les seves principals contribucions s'han produït en les àrees de models cognitius i tractaments 
dels trastorns d'ansietat així com en psicologia de la salut. El seu treball teòric, el 1985, sobre 
una teoria cognitiva del TOC va ser una síntesi del treball de Beck i Rachman va destacar el 
paper de la manera en què les intrusions s'interpretaven com un signe de "responsabilitat" pel 
dany o per al seva prevenció. Aquestes interpretacions es van descriure com a motivadores del 
comportament compulsiu, facilitant el camí per a noves estratègies cognitives per al 
tractament del TOC.  

Ha estat treballant en el desenvolupament d'aquest model i ha dissenyat i avaluat un protocol 
de tractament. Més recentment, ha aplicat aquesta feina a la comprensió i el tractament del 
TOC en nens i adolescents. Va treballar estretament amb David M. Clark en el 
desenvolupament i validació del model cognitiu del trastorn de pànic i amb Hilary Warwick en 
l'ansietat per la salut greu i persistent (hipocondria).  

En tots aquests trastorns ha desenvolupat i refinat estratègies innovadores de tractament 
cognitivoconductual. En Paul Salkovskis ha desenvolupat també el concepte de "conducta de 
seguretat", destacant el seu paper en el manteniment i tractament dels trastorns d'ansietat. 
Aquest treball tan influent ha donat com a resultat noves maneres de pensar sobre l'ús 
d'estratègies conductuals en la teràpia cognitiva, oferint una molt encertada integració enlloc 
d'un enfocament híbrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXXIII JORNADA SCRITC 1/06/2018 

ÈXITS I NECESSITATS DE MILLORA DE LA TERÀPIA COGNITIVOCONDUCTUAL 

1 de Juny 2018. CASA DE LA CONVALESCÈNCIA. UAB 

8:15-8:45. Entrega de documentació. 

8:45-9:00. Inauguració Jornades. 

Cristina Molina. Directora Pla Director de Salut Mental i Addiccions. Departament Salut. 
Generalitat de Catalunya.  

Jordi Cid. President SCRITC. 

9:00-10:30 TAULA 1. ÚS DE LES TIC EN LA TCC: ÈXITS I NECESSITATS DE MILLORA  

Moderador: Anna Sintes. Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu. 

Ponència 1. L'ús de les noves tecnologies en l'aplicació de la TCC en psicooncologia.   

 Maria Lleras. Hospital de Sant Joan de Déu i Institut Català d'Oncologia (ICO).  

Ponència 2. Noves tecnologies per a l'aplicació de la TCC en adolescents amb TCA.  

 Laura Cañas. Blanquerna UOC – Sant Joan de Déu.  

 Jordina Arcal. Cofounder i CEO Health.  

Ponència 3. Evidències i incògnites de la TCC a través d'Internet. 

 Pablo Oromendia. PSYCLINIC. 

10:30-11:00. Pausa-cafè 

11:00-12:0.0 MASTER CLASS. Tractament cognitivoconductual dels Trastorns Conversius 
Complexes. Eva Bailles. Barnaclínic I CATCC. 

Moderador: Juanjo Brinqué. Consulta privada. 

12:00-13:00. CONFERÈNCIA Ponent internacional 

Paul Salkovskis. Cognitive-behavioural approaches can help make yesterday’s failure today’s 
success. 

Moderador: Nuria Mallorquí. Servei de Psiquiatria, Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL, 
CIBERobn. Servei de Psiquiatria i Psicologia, Hospital Universitari Quirón Dexeus  

13:00-13:45. SESSIO  e-Cartells 

13:45-15:00. Dinar. 



 

 ÈXITS I NECESSITATS DE MILLORA DE LA TCC. Una mirada des del llegat científic de n'Antoni 
Tejero. 

15:00-16:20. TAULA 2. PSICOLOGIA DE LA SALUT I DE LA PERSONALITAT 

Moderador: Josep Maria Farré. Hospital Universitari Dexeus.  

Ponència 4. Medicina cortico-visceral i models pavlovians. Josep Maria Farré. Hospital 
Universitari Dexeus.  

Ponència 5. De la Medicina cortico-visceral a la Psicologia de la Salut. Josep Maria Peri.  
Hospital Clínic. 

Ponència 6. De les pors a la psicopatia. Rafael Torrubia. UAB. 

16:20-16:30. Descans 

16:30-17:50. TAULA 3. INTERVENCIONS EN CONDUCTES ADDICTIVES I PATOLOGIA DUAL 

Moderador. Jordi Cid. President SCRiTC 

Ponència 7. Estratègies d'intervenció en la dependència del Cànnabis. Xavier Roca. Hospital 
de Sant Pau. 

Ponència 8.  Estratègies d’intervenció en la prevenció de recaigudes en joves que s’enfronten 
per primer cop a l’abstinència del Cannabis. Helena Navarro. CSMIJ del Hospital de Mataró. 
Consorci del Maresme. 

Ponència 9. La Teràpia d'Esquemes en la patologia dual. Jordi Cid. IAS.  

17:50-18:00. Tancament de l’homenatge científic  a n’ Antoni Tejero. A càrrec de  José Pérez 
de los Cobos. Director Unitat Conductes Addictives. Servei Psiquiatria. Hospital de Sant Pau. 

18:00-18:15. Cloenda Jornada  i entrega de premis:  Josep Toro i e-Cartells. 

18:15-19:15. Assemblea General de Socis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREUS 

 

 Jornada Workshop Jornada i Workshop 
 Fins 8 Maig Després Fins 8 Maig Després Fins 8 Maig Després 
Socis SCRiTC 70 € 95 € 95 € 105 € 145 € 175 € 
No socis 150 € 180 €  200 €  210 €  270  € 275 € 
Estudiants / 
resid. 

50 € 80 €  60 €  70 €  90 €  130 € 

PECC (3) 115 € 140 € 130 €  140 €  215 €  235 € 
 

*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 
5/4/17 i el 25/5/17). (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 1/5/2017 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%. 


