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Presentació
AIS és una entitat privada, declarada d’utilitat pública i recone-

Oficial de Psicòlegs de Catalunya. I la incorporació d’ AIS a la RAN

guda com centre de salut mental. Des de la seva constitució l’any

(Radicalism Awarness Network), una iniciativa Europea consistent en

1977, AIS ha centrat la seva activitat en el tractament de les per-

una xarxa de trabell que cobnecta a professionals de la UE relacionats

sones afectades pels trastorns de dependència grupal provocats

amb la prevenció de la radicalització i l’extremisme violent.

pels grups de manipulació psicològica. A partir de l’any 2003 es
va extendre a l’àmbit d’actuació al camp de les socioaddiccions,

En l’apartat de Docència, AIS, participa en la Direcció del Postgrau

enteses com a trastorns de dependència no vinculats a la ingesta

en Addiccions Comportamentals i Manipulació Psicològica en la

de substàncies químiques.

Universitat de Barcelona. IL3 Institut de Formació Continua, així
com, expert i tutor del mateix, també forma part del professorat

Durant aquest any, hem continuat amb les incorporacions de per-

del Màster de Drogodependències de la Universitat de Barcelo-

sonal a la nostra Entitat, en aquest cas hem augmentat el personal

na. Institut de Formació Continua. Universitat de Barcelona. (IL3-

en el Departament de Recepció i Administració.

UB), en el diploma de Especialització Professional Universitari al
Postgrau: “Addiccions al joc i altres addiccions comportamentals”

Al llarg d’aquest període, a part del nivell assistencial habitual,

en la Universitat de València i en el diploma com Expert en Salut

hem continuat amb els projectes d’investigació i la realització de

sexual. Intervenció educativa comunitària. Universitat de Lleida.

diferents grups psicoeducatius iniciats l’any anterior: Per exemple,
grups psicoeducatius com els grups de Ex membres de grups de

En l’àmbit europeu, AIS, és membre fundador de la Federació Euro-

manipulació psicològica, De dependència emocional, Per a pare-

pea de Centres de Recerca i Informació sobre Sectes (F.E.C.R.I.S)

lles d’addicció al sexe, Escola de pares.

i a l’Octubre, AIS, va participar junt amb altres organitzacions
d’Itàlia i Espanya en la reunió: “Minori e contesti / gruppi manipo-

Un fet destacable és la continuació de la participació activa d’AIS, en

lativi. l´esperienza in Italia e Spagna” organitzada per l’ Associació

diferents grups de treball: Grup de col·laboració en Addiccions Com-

SOS ABUSI PSICOLOGICI, en Udine (Itàlia) amb la ponència:

portamentals (Quirón Dexeus-HUB, Consell de Redacció de la revis-

“L´orientamento e l´attivitá di aiuto e consulenza a famiglie/minori

ta: “Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace”,

nei contesti di gruppi manipolativi. L´esperienza de AIS, Spagna”.

editada per Quirón Dexeus, Comsisió de Joc Patològic del Col·legi

Finalment, AIS s’ha unit al ja esmentat RAN EXIT.
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A nivell internacional, AIS pertany al consell assessor de la Inter-

Finalment, aquest any s’ha desenvolupat un projecte de recerca

national Cultic Studies Association (ICSA), durant aquest any en

finançat per la “Fundación Mapfre” en l’àmbit de les addiccions a

l’Annual Conference celebrada en Estocolm (Suècia), l’equip de

noves tecnologies, i s’ha presentat un projecte nou pel següent any.

professionals d’AIS va presentar la ponencia, amb el títol: “Clinical
Intervention Protocol for Members and Ex-Members of Manipu-

Per últim, AIS ha ampliat la seva presència en les xarxes socials amb

lation Groups and Their Families” i un pòster de recerca amb el

actualitzacions i notícies regulars tant en Facebook com en Twitter.

títol: “Personality characteristics of members and ex-members of
Psychological Manipulation Groups (Cults)”.
En l’àmbit autonòmic, AIS, manté reunions mensuals amb la Unitat d’Intervenció en Grups de Manipulació Psicològica (Mossos
d’Esquadra). També forma part com a òrgan consultor del Fòrum
d’Entitats de Persones Usuàries de l’Audiovisual (Consell de l’Audiovisual de Catalunya). Així com, de “La Unió” (Associació d’Entitats Sanitàries i Socials), com a entitat associada, està adherida
al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona i col·labora amb el
Consell d’Associacions de Barcelona amb el compromís d’informar, d’assessorar i prevenir sobre l’Associacionisme totalitari.
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Equip humà
Presidència 			

Joan Ribas

Secretari				Josep Ballester
Tresorer 			Manuel de Tord
Vocals 			Josep Mª Jansà
					Rosa Mª Pujol
					Pere Cubero
Direcció i Gerència		

Vega González

Psicologia Clínica 			Vega González
					Margarita Cano
Psicologia 			Laura Merino
					Elena Montero
					Juanjo Santamaría
Psiquiatra 			Teresa Fernández
Servei Jurídic 			Montse Asensio
Departament d’Administració

Inmaculada Carrasco

Servei de Documentació

Núria Muñiz

Departament d’Investigació		

Juanjo Santamaría

9

Memòria AIS 2015

Funcions de cada servei
Assistència terapèutica

• Revisió de la literatura existent sobre grups de manipulació psi-

• Atenció terapèutica a aquelles persones amb alteracions psico-

cològica, bandes juvenils i socioaddiccions.

talògiques relacionades amb grups de manipulació psicològica o

10

socioaddiccions.

Docència

• Orientació a familiars o amics de persones afectades pels grups

• Cursos formatius a estudiants de diferents universitats.

de manipulació psicològica o per una socioaddicció.

• Cursos formatius a professionals de diferents àmbits de la salut

• Realització d’informes assistencials, clínics i/o pericials.

(CAS, CAP, CSMA, CSMIJ…).

• Realització de grups terapèutics i psicoeducatius.

• Tallers i jornades sobre grups de manipulació psicològica, ban-

Recerca				

des juvenils i socioaddiccions al públic general (escoles, centres
cívics, institucions, …)

AIS disposa de línies de recerca pròpies, a més de tenir altres

• Direcció del Postgrau en Addiccions Comportamentals i Mani-

línies a les que col·labora amb entitats públiques i privades amb

pulació Psicològica en la Universitat de Barcelona. IL3 Institut de

camps d’acció compartits.

Formació Continua.

• Recollida de dades de protocols d’avaluació (Pre-Post-Seguiments).

http://www.il3.ub.edu/es/postgrado/postgrado-adicciones-com-

• Creació/adaptació/validació d’ instruments psicomètrics per a

portamentales-manipulacion-psicologica-online.html

avaluar les problemàtiques tractades en l’entitat.

AIS col·labora com a expert i tutor en el Postgrau en Addiccions

• Establiment de perfils psicopatològics per als diferents tras-

Comportamentals i Manipulació Psicològica en la Universitat de

torns tractats en l’entitat.

Barcelona. IL3 Institut de Formació.

• Disseny, estandarització i anàlisis d’efectivitat de protocols de trac-

http://www.il3.ub.edu/es/postgrado/postgrado-adicciones-com-

tament per a persones amb trastorns relacionats amb les addiccions

portamentales-manipulacion-psicologica-online.html

comportamentals o afectats per grups de manipulació psicològica.

• L’equip terapèutic d’AIS col·labora com a  professorat en el di-

• Divulgació dels resultats obtinguts de les diferents línies de re-

ploma d’Especialització Professional Universitari al Postgrau:

cerca que el departament realitza a través de la publicació, assis-

“Addiccions al joc i a altres addiccions comportamentals” en la

tència i presentació, en revistes, congressos i conferències, tant

Universitat de València.

nacionals com internacionals.

http://www.uv.es/choliz/postgradojuego/index.html
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• AIS col·labora com a professorat del Màster de Drogodepen-

• Actualització de notícies de la web www.ais-info.org.

dències de la Universitat de Barcelona. Institut de Formació Conti-

• Actualizació i publicació de notícies i informacions sobre soci-

nua. Universitat de Barcelona. (IL3-UB).

oaddiccions, grups de manipulació psicològica i bandes juvenils

http://www.adiccionesnotoxicas.es/postgrado/profesorado.html

violentes en les xarxes socials, Facebook (https://www.facebook.

• AIS col·labora com a  professorat en el diploma  com a  Expert en

com/pages/Atenci%C3%B3n-e-Investigaci%C3%B3n-de-Socioa-

Salut sexual. Intervenció educativa i comunitària. Universitat de Lleida.

dicciones-AIS/119314454794936?v=wall) i Twitter (https://twit-

http://www.iesp.info/postgrados/postgrado-en-salud-sexual.html

ter.com/ais_es).

• Centre col·laborador de pràctiques d’alumnes de diferents facul-

• Dur a terme un registre d’ activitats professionals de l’equip te-

tats de psicologia:

rapèutic i de seva presència en els mitjans de comunicació.

»» Universitat Autònoma de Barcelona, per a alumnes de grau.
»» Universitat Ramon Llull. FPCEE Blanquerna per a alumnes de

Servei de recepció i atenció

grau i doctorant.

• Recepció i atenció als pacients.

»» Universitat del País Basc per a alumnes de grau.

• Tasques administratives i d’organització d’ agenda.

»» Màster de Drogodependències de la IL3-UB, Institut de For-

• Donar suport al Servei  Terapèutic en la selecció i derivació de

mació Continua. Universitat de Barcelona.

visites i consultes.

Assistència jurídica
• Assessorament jurídic a particulars (adeptes, ex adeptes, famílies de pacients i altres dependències socials) i/o professionals.

Documentació

• Realitzar campanyes de difusió de la “Guia de Serveis d’ AIS”.
• Atendre les consultes dels mitjans de comunicació.

Gerència
• Donar a conèixer i difondre els serveis d’ AIS als diferents professionals i entitats.

• Disseny, creació, manteniment i actualització de les bases de

• Planificar i periodificar els objectius estratègics anuals.

dades d’AIS.

• Reunions periòdiques amb la Junta Directiva i l’assamblea de socis.

• Resolució de consultes i gestió de les adquisicions de nous fons

• Coordinar les investigacions realitzades pel centre.

documentals.
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Dades 2015

sobre atenció i assesorament
SERVEI D’ATENCIÓ: Tipus de consultes telefòniques ateses
• Durant l’any 2015 s’han atès un total de 1088 tru-

Informació sobre xerrades o cursos 1%

cades telefòniques.

Assesoramiento i seguiminto
Bandes Juvenils Violentes 1%

• La majoria d’aquestes trucades (551) han es-

Assistència jurídica 2%

tat trucades d’Atenció General (canvis de visites,

Informació a estudiants 3%

anul·lacions i altres consultes adminitratives).

Assesoramento a professionals 4%
Mitjans de comunicació 6%
Assesorament i seguiment
Grups de Manipulació Psicològica 31%
Assesorament i seguimint Socioaddiccions 52%

SERVEI D’ATENCIÓ: Tipus de consultes a traves del correu electrònic
• Durant l’any 2015 s’han rebut un total de 776 co-

Mitjans de comunicació 2%

rreus electrònics.

Assesorament i seguiment
Bandes Juvenils 2%

• D’aquests correus 51 han estat relacionats amb

Assesorament jurídic 3%

informació general de l’entitat (canvis de visites,

Informació a estudiants 6%

anul·lacions i altres consultes adminitratives).

Informació sobre xerrades o cursos 8%
Assesorament a professionals 9%
Assesoramento i seguiment
Socioaddiccions 23%
Assesorament i seguimint
Grups de Manipulació Psicològica 47%
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SERVEI D’ATENCIÓ: Assesorament sol.licitat per tipus de socioaddicció
• El major nombre de consultes han estat relacionades amb els Grups de manipulació Psicològica.

Mòbil 1%
Bandes Juvenils Violentes 2%
Altres 2%
Compres 4%
Internet 6%
Dependència emocional 10%
Trastorn de joc 12%
Sexe 12%
Videojocs 15%
Grups de Manipulació Psicològica 36%
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PÀGINA WEB: Seccions més consultades
• La Web d’AIS ha recbut un total de 87.107 visites.
• Les seccions més consultades són: Dependència Emocional amb un 15.91% i Qui som? amb un
11.34%.
• Un 39.67% de les visites s’han fet des d’Espanya
i un 29.60% des d’América del Sud.

Resta del Món 12%
Espanya 40%
Països de parla hispana 48%
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PÀGINA WEB: Autotest realitzats
• A la nostra pàgina web es troben disponibles tests
d’autodiagnòstic sobre manipulació i socioaddiccions.
• El total de autotest realitzats a través de la nostra
pàgina web és de 3.264.
• Aproximadament un 60% mostrarien un resultat

No socioaddicció 40%
Socioaddicció 60%

positiu en quant a la probabilitat de patir una socioaddicció.
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PÀGINA WEB: Distribució dels autotest positius
Els problemes que han rebut major nombre de res-

Bandes Juvenils Violentes 0%

postes als autotests i per tant major nombre de re-

Trastorn de joc 1%

sultats possitius són: videojocs, dependència emo-

Feina 1%

cional i addicció al sexe.

Compres 1%
Xarxes Sociales 2%
Internet 2%
Mòbil 3%
Cibersexe 5%
Grups de Manipulació Psicològica 7%
Vigorèxia 9%
Sexe 11%
Dependència emocional 28%
Videojocs 30%
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CASOS TERAPÈUTICS: Distribució mensual de casos nous
20
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CASOS TERAPÈUTICS: Casos terapèutics nous segons el tipus de cas
• Durante l’any 2015 s’han atès un total de 145 casos
nous.
• Incloent els tallers psicoeducatius, s’han realitzat
1.448 visites terapèutiques*.

Bandes Juvenils Violentes 1%

• Aquest any ha hagut un increment del 24,72%

Altres situacions i/o trastorns psiquiàtrics 8%

en el nombre de visites realizades (un total de 358

Grups de Manipulació Psicològica 34%

visites més), degut a la incorporació de personal i a

Socioaddiccions 57%

la realització de talleres psicoeducatius.
*Incloent les visites realitzades en les seus de Barcelona i la Comunitat de Madrid.
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CASOS TERAPÈUTICS: Casos terapèutics nous per tipus de socioaddicció
• Els trastorns pels quals hem rebut més casos nous
han estat la dependència emocional, l’addicció a
videojocs, al sexe i el trastorn de joc.

Addicció al mòbil 4%
Compra compulsiva 4%
Addicció a Internet 6%
Trastorn de joc 19%
Addicció al sexe 19%
Addicció a videojocs 20%
Dependència emocional 28%

CASOS TERAPÈUTICS: Casos terapèutics nous per tipus de G. de Manipulació Psicològica
• La majoria dels casos de grups de manipulació
psicològica han estat relacionats amb grups cris-

Grup juvenil 2%

tians, catòlics i hinduistes.

Terapèutic-Curatiu 2%
Catarisme 4%
Nova Era 4%
Polític 6%
Esoterisme 10%
Empresa piramidal 12%
Religiós-Hinduista 16%
Religiós-Catòlic 17%
Religiós-Cristià 27%
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CASOS TERAPÈUTICS: Qui sol.licita el tractament
50%

• Tant en socioaddiccions, com en
Grups de Manipulació Psicològica i
en Bandes, qui realitza la sol·licitud

Altres

Bandes Juvenils
Violentes

Exparella
Fills
40,81%

d’ajuda més freqüentment és el propi afectat.

50%

32,65%

6,12% 6,12% 14,28%

Parella
Pares

Grups de Manipulació
Psicològica

Afectat
67,46%

28,91%

2,40% 1,20%

Socioaddiccions

0
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CASOS TERAPÈUTICS: Característiques sociodemogràfiques dels casos segons l’edat
• La distribució dels pacients en
funció de l’edat i el tipus de cas pot
consultar-se en la gràfica.

35
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CASOS TERAPÈUTICS: Característiques sociodemogràfiques dels casos segons el gènere
40%

• La majoria dels pacients que van consultar per Grups de Manipulació Psicològica
van ser dones.

60%

Home

Grups de Manipulació
Psicològica
72,29%

• La majoria dels pacients que van consultar per socioaddiccions van ser homes.

Dona

27,62%

Socioaddiccions
100%
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CASOS TERAPÈUTICS: Característiques sociodemogràfiques dels casos segons l’estat civil
59%

• Durant aquest any la distribució dels diversos estats civils dels pacients ha estat
similar en tots els trastorns.

30%

8% 3%

Vidu

Grups de Manipulació
Psicològica

Separat/Divorciat
Casat/En parella
54%

33%

11%

3%

Socioaddiccions
50%

50%

Bandes Juvenils
Violentes
0

20

40

60

80

100

Solter
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CASOS TERAPÈUTICS: Característiques sociodemogràfiques dels casos segons els estudis
37,84%

• La majoria dels pacients que van
consultar, tant en relació a grupos de
manipulació como a socioaddiccions,

16,22%

21,62%

10,81%

8,11% 5,41%

Primarios Incomplerts

Grups de Manipulació
Psicològica

Primaris
Sec. Incomplets

té estudis secundaris o superiors.

22,37%

5,26%

27,63%

21,05%

17,11%

6,58%

Secundaris
Univ. Incomplerts

Socioaddiccions

Universitaris
50%

50%

Bandes Juvenils
Violentes
0

20

40

60

80

100
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CASOS TERAPÈUTICS: Evolució terapèutica
• Durant aquest any s’han donat un
36% d’altes i han abandonat un 14%
dels pacients.

Derivacions 5%

• S’han realizat a més, 28 visites de

Abandonament 14%

seguimient terapèutic.

Alta 36%
En tractament 45%
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CASOS TERAPÈUTICS: Enquesta de qualitat
A continuació es mostren els resultats sobre la satisfacció dels pacients respecte a l’atenció rebuda en AIS:
• Un 50% dels pacients van se atesos en 15 dies o menys.
• El 91% dels pacients van qualificar com a Bona l’atenció rebuda pel departament de recepció.
• El 86% dels pacients han qualificat el seu nivell de satisfacció respecte al tratactament com Alt.

Menys de 45’

Menys de 5’
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Altres activitats terapèutiques:
tallers psicoeducatius

GRUP PSICOEDUCATIU: Escola de pares i mares
A qui va dirigit el taller?
A pares i mares d’adolescents amb abús i risc de patir una sociaddicció (Internet, mòbil, videojocs…)
Metodologia
22

• Dinàmica: Grups d’entre 6- 8 persones
• 6 sessions de 90 minuts
• Cada tres setmanes
• Conduït per un professional del camp de la salut de l’equip d’AIS
Continguts del taller
• Coneixement de les addiccions conductuals
• Tècniques de comunicació familiar
• Entrenament en el comportament respecte a la malaltia
• Foment de l’autoestima
• Resolució dels propis problemes
• Pautes de control
• Entrenament en relaxació
• Reestructuració cognitiva
• Habilitats Socials. Assertivitat

Memòria AIS 2015

GRUP PSICOEDUCATIU: Dones amb dependència emocional
A qui va destinat el grup?

• Fomentar l’autoconfiança i la seguretat personal

A persones amb trastorns de dependència emocional o afectiva,

• Aprendre a ser autònoma

que hagin estat o no maltractades física, psicològica o sexualment

• Aprendre a sentir-se bé sense la necessitat de complaure als altres

per les seves parelles, pares, germans, parents, etc.

• Aprendre a estar amb uns altres i també sola

Metodologia
• Dinàmica: Grups d’entre 6- 8 persones
• 6 sessions de 90 minuts
• Cada dues setmanes
• Conduït per un professional del camp de la salut de l’equip d’AIS
Continguts del taller
• Analitzar els conceptes de dependència emocional
• Autoestima
• Habilitats socials. Assertivitat. Comunicació. Aprendre a defensar
els drets propis
• Reestructuració cognitiva
• Entrenament en relaxació
• Aprofundir en valors individuals

23
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GRUP PSICOEDUCATIU: Taller d’exadeptes a grups de manipulació psicològica

24

A qui va destinat el grup?

Continguts del taller

A totes aquelles persones que hagin pertangut a un grup de ma-

• Naturalesa de la manipulació psicològica

nipulació i desitgin aprofundir en la seva experiència, compartir-la

• Programes de reformes del pensament: condicions i etapes

amb altres persones i aprendre més sobre la naturalesa dels pro-

• Els efectes de la hipnosis i els estats de tràngol

cediments de manipulació psicològica.

• La recuperació emocional a la sortida d’una secta: necessitats
específiques

Metodologia

• Com fer front a la depressió, les pors i la culpa

• Dinàmica: Grups d’entre 6-8 persones.

• Els estats de “flotació” i dissociació

• 6 sessions de 90 minuts.

• Como afrontar els sentiments de ràbia i impotència

• Cada dues setmanes.

• Restabliment de la confiança en un mateix i en els altres

• Conduït per un professional del camp de la salut de l’equip d’AIS.

• Aspectes relacionats amb la dependència
• Preocupacions psicològiques i espirituals
• La presa de decisions i desenvolupament de recursos personals
• Propostes i iniciatives de treball

Memòria AIS 2015

GRUP PSICOEDUCATIU: Per a parelles d’addictes al sexe
A qui va destinat el grup?

Continguts del taller

A parelles de pacients que presenten addicció al sexe que actual-

• Addicció al sexe. Definició i concepte

ment reben tractament en AIS.

• Entrenament en assertivitat
• Entrenament d’habilitats socials

Metodologia

• Autoestima. Aprendre a estimar-me i valorar-me

• Dinàmica: Grups d’entre 6-8 persones.

• Entrenament en relaxació

• 6 sessions de 90 minuts

• Promoure l’autoconfiança i la seguretat personal

• Cada dues setmanes

• Reestructuració cognitiva.

• Conduït per un professional del camp de la salut de l’equip d’AIS.
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Informes assistencials,
clínics i pericials 2015
Durant l’ any 2015 s’han realitzat un total de 18 informes, la seva
distribució ha estat la següent:
• Assistencials
S’han realitzat un total de 12 informes assistencials: 5 corresponen a grups de manipulació psicològica, 3 a addicció al sexe, 2 a
addicció a les compres, 1 a dependència emocional i 1 a trastorn
de joc.
• Seguiment
S’han elaborat un total de 2 informes de seguiment: 1 correspon a
dependència emocional i 1 correspon a parafília.
• Psicomètrics
S’han realitzat 4 informes psicomètrics: 1 correspon a grups de
manipulació psicològica, 2 a addicció al sexe i 1 a dependència
emocional.
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Contribucions científiques
Durant l’any 2015, l’equip d’AIS ha redactat i/o enviat per la seva publicació un total de 6 articles científics (1 d’ells publicat i la resta en
revisió), ha presentat 3 comunicacions i 3 pòsters en congressos internacionals.

Col.laboracions científiques
Perfil psicopatològic de pacients amb Dependència Emocional.

Trastorn de Dependència Grupal en un Grup de Manipulació Psi-

Article enviat a “Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquia-

cològica o Secta Coercitiva: A propòsit d’un cas.

tría de Enlace”, 116(4), 35-46.

Article enviat a “Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquia-

Juan José Santamaría, Laura Merino, Elena Montero, Marga Cano,

tría de Enlace”.

Teresa Fernández, Pere Cubero, Olatz López i Vega González-Bu-

Vega Gonzalez-Bueso, Juan José Santamaría, Laura Merino, Elena

eso. (2015)

Montero, Margarita Cano-Vega.

Disponible

en:

http://www.editorialmedica.com/editorial-

medica_publicacion_numero_detalle.php?nid=710&t=cu-

Validació en població clínica de la Problematic Internet Enter-

adernos&y=2015&m=Octubre-Noviembre-Diciembre%20

tainment Use Scale for Adults (PIEUSAd).

2015&num=116

Article enviat a “Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace”.

Diferències psicopatològiques en pacients amb Dependència

Olatz Lopez-Fernandez, Vega Gonzalez-Bueso, Elena Montero,

Emocional amb i sense ús de substàncies comòrbides.

Juan José Santamaría, Laura Merino.

Article enviat a “Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace”.
Vega Gonzalez-Bueso, Juan José Santamaría, Laura Merino, Elena
Montero, Margarita Cano-Vega, Olatz López-Fernandez.
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Anàlisi d’un programa conjunt d’intervenció psicològica i com-

The Influence of Concerned Significant Others on the Outcome

petència familiar per a joves amb addicció Internet i videojocs

of Group Cognitive Behavioral Therapy for Gambling Disorder.

i els seus familiars.

Article enviat a Addictive Behaviors.

Enviat a la “Fundación Mapfre”, Revista de la Fundación Mapfre.

Joël Tremblay, Randy Stinchfield, Roser Granero, Fernando

Vega González-Bueso, Juan José Santamaría, Laura Merino, Elena

Fernández-Aranda, Gemma Mestre-Bach; Trevor Steward; Amparo

Montero, Rubén Guerrero-Ramírez y Joan Ribas.

del Pino-Gutiérrez; Marta Baño; Laura Moragas; Neus Aymamí;
Mónica Gómez-Peña; Salomé Tárrega; Eduardo Valenciano-Mendoza; Isabelle Giroux; Marta Sancho; Isabel Sánchez; Núria Mallorquí ; Vega González; José M Menchón.

Ponències, seminaris i conferències presentades
30

Joves, jocs amb diners i sense diners i

Clinical Intervention Protocol for Mem-

L’Orientamento e l’attività di aiuto e con-

la seva problemàtica

bers and Ex-Members of Manipulation

sulenza a famiglie/ minori nei contesti di

9º Congrés Plataforma Mediterrània per al

Groups and Their Families.

gruppi manipolativi. L’esperienza di AIS,

Joc Responsable

Annual Conference ICSA.

Spagna

12 de Febrer de 2015. (Barcelona, Espanya)

24-27 de Juny de 2015. (Estocolm, Suècia)

Minori In Contesti / Gruppi Manipolativi
L’esperienza In Italia, Francia, Spagna. SOS
ABUSI PSICOLOGICI.
10 d’Octubre de 2015. (Udine, Italia)

Memòria AIS 2015

Pòsters Presentats
Comparative psychopathological profile

Personality characteristics of members

Programa conjunt d’intervenció psicològica

of affective dependence disorder pati-

and ex-members of Psychological Mani-

i competència familiar per joves amb

ents with or without comorbid substance

pulation Groups (Cults)

addiccions tecnològiques i els seus fa-

abuse

Annual Conference ICSA

miliars. Resultats preliminars

IV International Congress Of Dual Disorders:

24 - 27 de Juny de 2015. (Estocolm, Suècia)

V Jornada del pla de Salut de Catalunya

Addictions And Other Mental Disorders.

27 de Novembre de 2015. (Sitges, Espanya)

17-20 d’Abril de 2015. (Barcelona, Espanya)
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Altres contribucions
Durant aquest últim any, l’equip d’AIS ha redactat i/o publicat 1 capítol de llibre i un comentari de llibre:
Capítols de llibre:
González-Bueso, V. y Santamaría, J. J. (2015). ¿Un futuro lleno de peligros? Otros contenidos de riesgo en Internet. En: Jiménez-Murcia,
S. y Farré Martí, J.M. (2015) Adicción a las nuevas tecnologías ¿La epidemia del S.XXI? Editorial Siglantana. Barcelona. Espanya.
Comentarios de llibre:
González-Bueso, V. y Santamaría, J. J. (2015). Comentario del libro Adicción a las Nuevas Tecnologías. ¿La epidemia del S.XXI?. Publicado en Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace.
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Participació en 2015:

cursos, congressos i jornades
Esdeveniment

Organitza

Assistents

Tema

Reunió Màster en Drogodependències,
Barcelona, 13 de gener

IL3. Universitat de
Barcelona

Vega González

Valoració de l’any 2014

Reunió de recerca, UB-Dpt. Psicología Social,
Barcelona, 21 de gener

AIS

Vega González,
Juanjo Santamaria

Noves línies de recerca en Grups de
Manipulació Psicològica

Cinema i debat, Madrid, 28 de gener

CaixaForum Madrid

Vega González

Els límits de l’obediència

9º Congrés Plataforma Mediterrània per al
Joc Responsable, Barcelona, 12 de febrer

ACENCAS

Juanjo Santamaría

Ponència: Joves, Jocs amb diners i
sense diners i la seva problemàtiica

Reunió: CAS, Barcelona, 27 de febrer

Grup d’ Infants i
Joves de CAS

Vega González

Actualització en conductes addictives

Reunió: Laia Boldú -Educadora de CalleLes Corts, Barcelona, 4 de març

CAP de Les Corts

Vega González,
Laura Merino

Presentació de l’entidad (AIS)

Cinema i debat, Barcelona, 6 de març

CaixaForum Barcelona

Vega González

Els límits de l’obediència

Jornada Formativa- Educadors CAS,
Barcelona, 16 de març

Dpt. de Salut

Laura Merino

Presentació de l’entitat (AIS)

Reunió: Joc Patològic i Addiccions
Comportamentals, Barcelona, 27 de març

Grup Col·laboratiu
d’Addiccions
Comportamentals

Vega González

Joc Patològic i Addiccions
Comportamentals

Formació, Barcelona, 15 d’abril

Ambulatori CAP

Laura Merino

Presentació de l’entitat (AIS)
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Esdeveniment

Organitza

Assistents

Tema

IV Congrés Internacional de Patologia Dual,
Barcelona, 17-19 d’abril

Numància
Sociedad Española
de Patología Dual
(SEPD)

Vega González,
Laura Merino,
Elena Montero

Pòster: Comparative
Psychopathological profile of affective
dependence disorder patients with or
without comorbid substance abuse.

Reunió interdepartamental amb els Mossos
d’Esquadra, mensual

AIS

Vega González,
Laura Merino

Grups de Manipulació i casos

Reunió d’editorial “Cuadernos de medicina
psicosomática y psiquiatría de enlace”,
mensual

Dexeus Quirón

Vega González

Aspectes d’edició de la revista

Reunió amb Carles Riera, Barcelona, 29 d’abril

AIS

Vega González i
Manuel de Tord

Estudi Sociològic

Reunió: Laia Creixells- Educadora – C. Serv.
Socials de Poble Nou, Barcelona, 30 d’abril

AIS

Marga Cano

Presentació de l’entitat (AIS)

Reunió formativa, Barcelona, 7 de maig

Acadèmia de Ciències
Mèdiques de
Catalunya i Balears

Vega González

Presentació de l’entitat (AIS)

Reunió formativa, Barcelona, 19 de maig

La Unió d’Hospitals

Vega González

Presentació de l’entitat (AIS)

Reunió formativa, Barcelona, 21 de maig

Acadèmia de Ciències
Mèdiques de
Catalunya i Balears

Vega González

Presentació de l’entitat (AIS)
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Esdeveniment

Organitza

Assistents

Tema

Reunió postgrau: addicció al joc i altres
adiccions comportamentals
València, 10 de juny

Universitat de
València

Vega González

Valoració de l ‘any 2014

The ICSA Annual International Conference,
Estocolm, 25-27 de juny

ICSA- International
Cultic Studies
Association

Vega González y
Juanjo Santamaría

Pòster: Personality Characteristics
of Members and Ex-Members of
Psychological Manipulation Groups (Cults)

The ICSA Annual International Conference,
Estocolm, 25-27 de juny

ICSA- International
Cultic Studies
Association

Vega González y
Juanjo Santamaría

Ponència: AIS Clinical Intervention
Protocol for Members and Ex-Members of
Manipulation Groups and Their Families

Reunió de formació, Barcelona, 2 de juliol

Centre Penitenciari
Can Brians.

Laura Merino

Presentació de l’entitat (AIS) i bandes
llatines

Reunió formativa, Barcelona, 29 de juliol

CAS Zona Franca

Laura Merino

Presentació de l’entitat (AIS)

Minori e contesti/Gruppi Manipolativi.
L’Esperienza in Italia e Spagna, Udine, 10 de
octubre

SOS Abusi Psicologici

Vega González y
Marga Cano

Ponència: L’orientamento e l’attività de
aiuto e consulenza a familiglie/minori
nei contesti di gruppi manipolativi.
L’esperienza di AIS, Spagna

Cinema i debat, Barcelona, 2 de novembre

CaixaForum Barcelona

Vega González

Els límits de l’obediència

Reunió formativa, 25 de novembre

Comissària Central
de Catalunya dels
Mossos d’Esquadra

Vega González y
Laura Merino

Formació sobre Grups de Manipulació
Psicològica

RAN EXIT, Viena, Austria, 7-9 novembre

RAN EXIT

Vega González y
Juanjo Santamaría

Presentació de l’entitat (AIS)
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Assistència en 2015:

cursos, congressos i jornades
Esdeveniment

Organitza

Assistents

Lliurament del certificat de seguiment, Barcelona, 10 de febrer

Codi Étic

Núria Muñiz

Esdeveniment de lliurament d’ajudes a la recerca,
Madrid, 19 de febrer

Fundación Mapfre

Vega González,
Juanjo Santamaría

Informació sobre Subvencions 2015, Barcelona, 10 de març

GENERALITAT DE CATALUNYA- Dpt.
de Benestar Social i Família

Núria Muñiz

XXX Jornada de Teràpia del Comportament i Medicina Conductual en
la Pràctica Clínica, Barcelona, 26 de març

Hospital Sanitari Quiron- Dexeus

Vega González

IV Congrés Internacional de Patologia Dual, Barcelona, 17-19 d’abril

Patologia Dual

Vega González, Laura
Merino, Elena Montero

Congrés FECRIS: Deliberately planned and encouraged confusion
between cults and religion, Marsella, 17 de maig

FECRIS- European Federation of
Centres of Research and Information
on Cults and Sects

Vega González, Juanjo
Santamaría, Elena
Montero

36

Memòria AIS 2015

Esdeveniment

Organitza

Assistents

Sessió Informativa: Projecte factura electrònica, Barcelona, 9 de juny

CatSalut

Núria Muñiz

Sessió: Protecció de Dades, Barcelona, 18 de juny

AIS

Vega González, Juanjo
Santamaría, Elena
Montero, Núria Muñiz

The ICSA Annual International Conference: Children in High-Control
Groups, Estocolmo, 25-27 de juny

ICSA- International Cultic Studies
Association

Vega González,
Juanjo Santamaría

Congrés: “MINORI E CONTESTI / GRUPPI MANIPOLATIVI.
L´ESPERIENZA IN ITALIA E SPAGNA, Udine, 10 de octubre

SOS Abusi Psicologici

Vega González,
Marga Cano

Sessió Informativa: Factura electrònica, Barcelona, 20 d’octubre

CatSalut

Núria Muñiz

Reunió formativa: Gihadisme, 25 de novembre

Comissaria Central de Catalunya dels
Mossos d’Esquadra

Vega González,
Laura Merino
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Presència d’AIS
en altres entitats
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AIS està registrat com a

AIS està adherida al

AIS forma part de les

AIS està adherida al

AIS participa com a

Centre Sanitari de Salut

Fòrum

de

entitats associades a

Codi Ètic de les Asso-

expert en la Radicalisa-

Mental (Resolució Direc-

Persones Usuàries de

“La Unió” (Associació

ciacions de Barcelona.

tion Awarness Network

ció General de Recur-

l’Audiovisual (Consell de

d’Entitats Sanitàries i

(RAN), dins del grup de

sos Sanitaris [Registre

l’Audiovisual de Catalu-

Socials) en el sector de

treball RAN EXIT. De-

E-08643160]).

nya), del qual forma part

salut mental.

partament

d’Entitats

com òrgan consultor.

“Migration

and Home Affairs” de la
Comissió Europea.

AIS té presència com a

AIS és membre funda-

AIS és centre de pràc-

AIS col·labora com a docent i direcció en diversos

membre actiu en la In-

dor i té presència com

tiques per a estudiants

Màsters i postgraus desenvolupats des de l’ IL3-UB.

ternational Cultic Studies

membre actiu en la Fe-

de la UB, col·labora en

Association.

deració Europea de Cen-

recerques amb el De-

tres d’Informació i Re-

partament de Psicologia

cerca sobre Sectarisme.

Social d’aquesta universitat.

Memòria AIS 2015

AIS és centre de pràcti-

AIS és centre de pràctiques

AIS col·labora com a

AIS col·labora en el di-

AIS col·labora en diver-

ques de la UAB.

i col·labora amb la Univer-

docent en el Màster

ploma de Especialització

ses recerques amb el

sitat Ramon Llull, Fundació

“Sexologia Clínica i Sa-

Professional Universitari

Psychological Sciences

Blanquerna, Grup de Re-

lut Sexual” desenvolu-

al Postgrau: “Addiccions

Research Institute (IPSY)

cerca, persona i context.

pat en la UdLL.

al joc i altres addiccions

de la Université catholi-

comportamentals” de la

que de Louvain: UCL.

Universitat de València.

AIS participa en la Co-

AIS participa en el Con-

AIS participa en el Grup de col·laboració en Addic-

AIS participa en la ple-

missió de Joc Patolò-

sell de Redacció de la

cions Comportamentals junt amb l’Hospital Uni-

nària de la coordinado-

gic del COPC.

revista: “Quaderns de

versitari Quirón Dexeus i l’Hospital Universitari de

ra del CASD, en el Grup

Medicina Psicosomàtica

Bellvitge.

infant-juvenil del CASD

i Psiquiatria d’Enllaç” edi-

i en el Grup de forma-

tada per l’Hospital Uni-

ció de professionals del

versitari Quirón Dexeus.

CAS.
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Projectes nacionals
i internacionals
Al llarg d’aquest any AIS ha desenvolupat i finalitzat un projecte de recerca:
• “Programa conjunt d’intervenció psicològica i competència familiar per a joves amb addiccions tecnològiques i als seus familiars”
dins de les Ajudes a la Recerca Ignacio H. de Larramendi de la Fundación Mapfre.
Durant l’últim any s’han presentat sol·licituds de subvenció per als següents projectes:
• AIS va presentar el projecte: “Estudi pilot sobre l’ús d’una aplicació mòbil per a complementar un tractament psicològic en pacients amb addiccions tecnològiques” a les Ajudes a la Recerca Ignacio H. de Larramendi de la Fundación Mapfre.
• AIS va presentar conjuntament amb altres associacions d’Itàlia i França el projecte “Training Cities Network on Radicalisation (TRACINER)” a la Internal Security Fund Police (2014-2020) (Home/2015/Isfp/Ag/Letx) Law Enforcement Trainingde la Unió Europea.
• AIS va presentar el projecte: “Programa de prevenció dirigit a sensibilitzar i/o reconduir conductes de risc a joves en risc d’exclusió
social” presentat a la Fundació “La Caixa”.
Així mateix, AIS ha participat en diversos projectes internacionals:
• AIS ha participat com a expert en la RAN EXIT (Radicalisation Awarness Network). Grup de treball de la European Commission (Unión
Europea).
• AIS participa com a expert en les reunions periòdiques organitzades per l’Associació SOS ABUSI PSICOLOGICI.
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Docència
L’ equip terapèutic d’ AIS, participa com a docent en els següents centres:

Formació

Centre/Universitat

Màster en Drogodependències (Presencial)

Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona
(IL3-UB)

Postgrau en Addiccions Comportamentals i Manipulació Psicològica
(on- line) (A més de docent, l’equip terapèutic, realitza les funcions
de tutor virtual i direcció)

Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona
(IL3-UB)

Postgrau en Addiccions al joc i altres addiccions comportamentals
(Presencial)

Universitat de València

Diploma com a Expert en Salut sexual. Intervenció educativa i
comunitària (Presencial)

Universitat de Lleida
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Estudiants
en pràctiques

Assesorament

L’equip terapèutic d’AIS, supervisa les pràctiques d’estudiants de

Durant aquest any s’ha assessorat a 10 estudiants respecte a

vàries universitats:

diferents temàtiques relacionades amb les socioaddiccions o els

Curs 2014 - 2015

grups de manipulació psicològica:
• 2 estudiants d’Integració Social de l’IES Ferran Tallada, respecte

Van finalitzar el seu període de pràctiques 2 estudiants procedents de:

a les socioaddiccions en general.

• 1 estudiant de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma

• 1 estudiant de l’Institut Roca, respecte a les socioaddiccions en

de Barcelona.

general, per al seu treball de recerca.

• 1 estudiant de la Facultat de Psicologia de la Universitat Ramon

• 1 estudiant de Treball Social, respecte a les socioaddiccions en

Llull- FPCEE Blanquerna.

general, per al seu treball de grau.
• 3 estudiants d’Educació Social de la Universitat Autònoma de

Curs 2015 - 2016

Barcelona (UAB), respecte a les bandes juvenils.
• 1 estudiant de 2on. de Batxillerat, respecte als grups de manipu-

S’han incorporat aquest curs estudiants procedents de:

lació psicològica per a un treball.

• 1 estudiant de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma

• 1 estudiant de l’IES Carles Vallona, respecte a les problemàti-

de Barcelona.

ques amb les noves tecnologies, per al seu treball de recerca.

• 1 Estudiant de la Facultat de Psicologia de la Universitat Ramon

• 1 estudiant, respecte a les problemàtiques amb les noves tecno-

Llull- FPCEE Blanquerna.

logies, per al seu treball de recerca.
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Presència en mitjans
de comunicació
Mitjà

Tema/Títol

Data

Enllaç

http://eldiario.deljuego.com.ar/

Presentació en el IX Congrés
“Plataforma Mediterrània per al
Joc Responsable”

04/02/2015

http://eldiario.deljuego.com.ar/
submenunoticiadelmundo/
12387-2015-02-04-18-53-33.html

La Sexta- Genar Martín

Grups de Manipulació Psicològica

04/03/2015

N.D.

RTVE. L’Informatiu

Grups de Manipulació psicològica

02/04/2015

http://www.rtve.es/alacarta/
videos/linformatiu/infmigdia2abril/3073384/

Revista: Escritura Pública num. 94

Addictes als jocs “on line”. La
protecció del consumidor en els
jocs ‘on line”.

19/06/2015

http://www.notariado.org/liferay/
web/notariado/publicaciones/
publicaciones-periodicas/
escritura-publica

Ràdio 4- Anem de Tarda

Addiccions Comportamentals:
Compra Compulsiva

08/07/2015

http://www.rtve.es/alacarta/
audios/anem-de-tarda/
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Presència en Internet
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Web d’AIS:

Xarxes Socials:

Durant aquest any, AIS ha realitzat Modificacions i Actualitzacions

Hem incrementat la nostra activitat en les xarxes socials (Facebo-

a la seva web, ha fet importants esforços per posar a disposició

ok, Twitter i Youtube), on hem publicat notícies relacionades amb

de la ciutadania informació necessària a l’hora de prevenir els fe-

les socioaddiccions i els grups de manipulació psicològica.

nòmens dels grups de manipulació psicològica, de les socioaddic-

Les diferents xarxes socials de l’entitat, han rebut un total de 390

cions i de les bandes juvenils.

interaccions.

Aquest any hem observat un increment del 25% en las visites a la
nostra pàgina web i un increment del 42% en respostes als diferents tests d’autoavaluació disponibles en la nostra pàgina web.

			

Facebook: Atención e Investigación de Socioadicciones (AIS)

			

Twitter: @ais_es

			

Youtube: Ais Socioadiciones
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Organismes finançadors
AIS està registrat com a Centre Sanitari de Salut Mental (Resolució Direcció General de Recursos
Sanitaris [Registre E-08643160]. Sumat a això, AIS és centre del sistema sanitari integral d’utilització
pública de Catalunya (SISCAT) a través d’un contracte amb aquest Departament (Exp. Nº 7827829310).
AIS rep una subvenció (101/2015/ 619/001) per al Servei d’ atenció, Assessorament, Formació i
prevenció i en l’àmbit de les addiccions comportamentals dirigit a menors i joves amb dificultats
socials, familiars i professionals.
Rebem subvencions per a diversos programes dels següents organismes.
»» Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (SISPAP) (BSF001/15/00994)
»» Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DGJ) (BSF001/15/00994)
»» Institut Català de les Dones (PS-5/15)
Rebem subvencions per a diversos programes per part de l’ Ajuntament de Barcelona, (15S03775001 i 15S01527-001).
La “Fundación Mapfre” ha subvencionat durant aquest any el programa d’investigació: “Programa
conjunt d’intervenció psicològica i competència familiar per a joves amb addiccions tecnològiques i
els seus familiars” (BIL/14/S2/237).
La Fundación “La Caixa” ha subvencionat durant aquest any el programa: “Integració Social per a
persones aïllades social i laboralment per la seva addicció comportamental (Ad. Internet, apostes,
etc…) i/o la seva pertinença a Grups de Manipulació Psicològica o Sectes coercitives”.
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Contingut fons documental
Per tema i procedència
Actualment el Servei de Documentació disposa de:
»» Material informatiu elaborat per experts en la temàtica de
Grups de Manipulació Psicològica: informes, articles de investigació, premsa especialitzada,…
»» Documents editats pels propis Grups de Manipulació Psi50

cològica: cursos, correspondència, conferències, publicitat de

Bandes Juvenils Violentes 9%

productes, d’activitats,…

Grups de Manipulació Psicològica 15%

»» Material genèric que engloba diferents disciplines (sociolo-

Socioaddiccions 24%

gia, dret, religió, psicologia, antropologia, educació, etc.) i que
serveix de recolzament a la funció informativa d’AIS a l’àmbit
dels GMP: informes judicials, bibliografia jurídica i mèdica, etc.
»» Articles cientíﬁcs, notícies de prensa i monografies relatives a
les socioadiccions i les bandes juvenils.

Memòria AIS 2015

Delegacions
Barcelona

Madrid

52

Forn 7-9 Local						General Castaños 13, 2º dreta
08014 Barcelona

28004 Madrid

