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TIC aplicades al trastorn 
causat per dol prolongat
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PROJECTES EN MARXA

L’UJI ofereix terapia gratuïta en una plataforma web o presencial 
amb terapeuta (videoconfèrencia si la situació sanitària ho requereix)

Està dirigit a aquelles 
persones que han 
perdut un ésser 
estimat i no s’han 
adaptat en 6 mesos

33 Implicades 8 La investigadora de la Universitat Jaume I, Soledad Quero, i la doctoranda Cintia Tur Domenech.

El Laboratori de Psicologia i Tecno-
logia de la Universitat Jaume I 
(Labpsitec) ofereix teràpia psi-
cològica de forma gratuïta a perso-
nes que han perdut alguna perso-
na estimada i pateixen trastorn 
per dol prolongat. El tractament, 
que es realitza de forma autoapli-
cada a través d’una plataforma 
web o en modalitat presencial 
amb terapeuta (o mitjançant vi-
deoconferència si la situació sa-
nitària ho requereix), forma part 
del projecte de recerca GROw: una 
intervenció basada en TIC per al tracta-
mentpsicològic del dol prolongat i s’in-
sereix en el marc de la tesi de la 
doctoranda Cintia Tur Dome-
nech, codirigida pels investiga-
dors Soledad Quero, de l’UJI, i Da-
niel Campos, de la Universitat de 
Saragossa. 
 
Objectiu 
L’objectiu de l’estudi, que està fi-
nançat pel Pla 2018 de Promoció 
de la Investigació de l’UJI, és explo-
rar la viabilitat d’autoaplicar un 
tractament per a aquest trastorn a 
través de la comparació amb la 
millor condició, que és l’estàn-
dard amb un terapeuta. «L’avan-
tatge més important d’aquests 
tractaments en línia és que poden 
arribar a més persones i, en temps 
de pandèmia, això adquireix una 
rellevància encara major», apunta 

Soledad Quero. A més, la investi-
gadora del Labpsitec destaca que 
aquest és el primer programa au-
toaplicat a través d’Internet que 
s’ha desenvolupat a Espanya per a 
aquest problema, un trastorn que 
s’ha incorporat recentment al ma-
nual de classificació internacio-
nal de malalties CIE-11. 

Tractament 
El tractament està dirigit a perso-
nes amb trastorn per dol prolon-
gat, és a dir, aquelles que han pa-
ssat per la defunció d’un ésser esti-
mat i que, passats sis mesos o més, 
no han aconseguit adaptar-se a la 
pèrdua. «De forma aleatòria, s’es-
tableix si els participants en l’estu-
di segueixen el tractament autoa-
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plicat en línia, en el qual fan uns 
mòduls a través de la plataforma i 
reben una telefonada setmanal 
per part d’un terapeuta, o si el rea-
litzen de forma presencial amb un 
terapeuta (o mitjançant video con-
ferència), però els continguts que 
s’inclouen en ambdues modali-
tats són exactament els mateixos», 
explica al respecte la doctoranda 
Cintia Tur. 

Duració 
La teràpia té una durada mitjana 
aproximada de vuit setmanes, 
amb la possibilitat d’estendre-la 
fins a 10 setmanes i, entre altres 
components, inclou informació 
detallada sobre el procés de dol, 
nombrosos exemples, tècniques 
de gestió de l’ansietat i millora de 
l’estat d’ànim, així com elements 
d’escriptura expressiva per a l’ela-
boració i assimilació de la pèrdua. 
A més, cal destacar que totes les 
tècniques incloses estan basades 
en l’evidència, és a dir, se n’ha fet 
una revisió i s’han adaptat les tèc-
niques que han demostrat la seua 
eficàcia en el tractament del dol 
prolongat. 

En aquests moments, com que 
és part d’un projecte de recerca 
que compta amb el vistiplau de la 
Comissió Deontològica de l’UJI, el 
tractament és gratuït. Totes aque-
lles persones interessades poden 
enviar un correu a growu-
ji@gmail.com o telefonar al 964 387 
644. H

Les tècniques 
incloses, com gestió 
de l’ansietat i l’estat 
d’ànim, estan basades 
en l’evidència

Nous equips a l’INAM 
dirigits per científiques

noves àrees de recerca

L’Institut de Materials Avançats 
de la Universitat Jaume I (INAM) 
amplia els seus equips investiga-
dors amb la incorporació de dos 
nous grups, l’equip BIOSUPRA-
MAT, coordinat per Beatriu Es-
cuder, del Departament de Quí-
mica Orgànica i Inorgànica, i el 
grup NEUROBIOTEC, dirigit per 
Ana Sánchez, de la Unitat Prede-
partamental de Medicina. 

Aquesta ampliació es pro-
dueix en el marc de l’estratègia 
de l’INAM per a expandir les 
seues àrees de recerca a l’adapta-
ció de materials biològics per a 
aplicacions funcionals. Es tracta 

de modificar i aplicar matèria 
biològica per a la sostenibilitat, 
la salut i l’energia, i també de fu-
sionar materials biològics amb 
matèria orgànica i inorgànica. 
Aquesta combinació de la 
matèria biològica amb mate-
rials orgànics i inorgànics pot 
proporcionar una sèrie de conei-
xements fonamentals i aplica-
cions significatives. 

Les dues científiques que s’in-
corporen a l’INAM tenen una re-
coneguda trajectòria investiga-
dora en àmbits que impulsaran 
el creixement i la diversitat de 
l’Institut de recerca. H

Xerrades explicatives    
‘Ellas tienen la fórmula’

divulgació científica

El catedràtic de Química 
Inorgànica de l’UJI, Eduardo Pe-
ris, i les alumnes del programa 
Estudia i Investiga, Paula Salva i 
Esther Montoliu,  realitzen du-
rant aquesta setmana una sèrie 
de xarrades explicatives per l’es-
tudiantat del Grau en Química 
sobre l’exposició anomenada 
Ellas tienen la fórmula, una activi-
tat organitzada per la vicedirec-
ció d’aquest grau. 

Les estudiants de tercer curs 
ofereixen una visita virtual a 
l’exposició, en què es realitza un 
repàs a la història de la química 

reflectida, en l’aportació de do-
nes que no sempre van ser justa-
ment reconegudes. 

Els panells que mostren el 
treball de les químiques estan si-
tuats en la part superior de 
l’Àgora a l’aire lliure i poden ser 
visitats lliurement. 

La mostra ha incorporat en 
els últims dies noves químiques. 
Consta de 24 panells amb una se-
lecció de dones, la investigació 
de les quals va resultar transcen-
dental per al desenvolupament 
de l’alquímia, en primer lloc, i 
després de la química. H
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