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Introducció

El present document forma part del material didàctic del projecte: “Formació 
i sensibilització de professionals de la salut mental des de la primera 
persona”, un projecte orientat a la creació, implementació, avaluació i divulgació 
d’un programa de formació i sensibilització per a professionals que treballen a 
l’àmbit de la salut mental.

Una característica distintiva, i el valor afegit del programa, rau en la introducció 
de la mirada de les persones usuàries dels serveis de salut mental en la 
capacitació dels equips professionals que ens atenen i acompanyen. Es tracta 
d’una inversió dels rols que s’acostumen a jugar en l’atenció professional, per a 
repensar la pròpia pràctica quotidiana.

El programa està dissenyat per a ser implementat en els serveis que busquen fer 
un canvi de mirada o reforçar un procés ja iniciat per orientar-se des del model 
de recuperació i l’atenció basada en drets; orientació que requereix una formació 
específica per als equips de professionals.

El material també està elaborat per a que les entitats i col·lectius de salut mental 
en primera persona disposin de una eina addicional per a implementar tallers de 
formacions, seminaris i xerrades orientades a professionals, fora del context dels 
serveis i les institucions de salut mental. D’aquesta manera, el missatge que cerca 
promoure un canvi de mirada pot arribar més enllà de les entitats i serveis que 
demanin rebre la formació.

Als tallers es combina:

Amb aquest format de pedagogia mixta, les formacions cerquen assolir un 
doble objectiu: per una banda, enriquir els coneixements necessaris per al 
desenvolupament professional. Per l’altra, trencar amb estereotips i creences 
arrelades a través de la vivència de compartir i aprendre de qui hem travessat una 
situació de patiment psicològic i/o de diversitat mental.

Objectiu del material

Oferir un marc conceptual per a la implementació de cursos de formació en 
primera persona per a professionals de salut mental, que fomentin un canvi 
de valors i actituds, i promoguin una praxis basada en drets orientada des del 
model de recuperació.

PRESENTACIÓ DEL DOSSIER

Coneixement conceptual Dinàmiques vicencials

Històries de vida Aplicació pràctica
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Contingut dels dossiers

El present dossier recull els fonaments conceptuals per a la implementació 
dels tallers. El seu contingut està dividit en quatre mòduls, independents però 
complementaris:

1    MÒDUL D’ESTIGMA

El primer mòdul aprofundeix en el concepte d’estigma i en les seves conseqüències 
per a les persones amb un diagnòstic de trastorn mental. Es posa especial èmfasi 
en l’estigma que es reprodueix en l’àmbit sanitari o sociosanitari d’atenció a la 
salut mental, en com identificar-ho i què podem fer per desmuntar-ho.

Objectius d’aprenentatge: 

Entendre els conceptes d’estigma i auto-estigma.

Conèixer quins són els prejudicis més habituals en salut mental i quins són els 
seus efectes de discriminació.

Analitzar les situacions en les que l’estigma es reprodueix a l’àmbit de l’atenció 
professional.

Reflexionar sobre quines estratègies i eines podem desplegar per revisar els 
nostres prejudicis i evitar reproduir l’estigma.          

2    MÒDUL D’EMPODERAMENT

El segon mòdul proposa reflexionar en relació als conceptes de poder, les relacions 
de poder, les situacions d’opressió i la seva reproducció dins el sistema d’atenció 
en salut mental. S’ofereixen eines per revertir aquestes relacions i promoure 
l’empoderament de les persones usuàries.

Objectius d’aprenentatge: 

Entendre els conceptes de Poder i de Relació de Poder.

Analitzar els efectes generatius del poder i el seu impacte en la identitat de les 
persones.

Entendre com funcionen els rols socials i, en especial, el rol de malalt.

Comprendre el concepte d’empoderament i com aplicar-ho en l’exercici 
professional.
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 3    MÒDUL DE RECUPERACIÓ

El tercer mòdul proposa reflexionar sobre l’evolució de l’atenció des del model 
institucional de salut mental basat en el control del símptomes cap a les 
conceptualitzacions actuals basades en el model de recuperació. S’ofereixen eines 
concretes de treball per a la promoció de la recuperació i la implementació del 
model en el nostre entorn de treball.

Objectius d’aprenentatge: 

Entendre el concepte de recuperació i com es diferencia del de curació o del 
control dels símptomes.

Comprendre els principis de l’atenció orientada a la recuperació.

Analitzar el paper de la persona usuària en el seu propi procés de recuperació.

Aplicar el model de recuperació a la pràctica quotidiana.

4    MÒDUL DE DRETS

A l’últim mòdul reflexionarem sobre la relació que hi ha entre salut mental 
i vulneració de drets. Seguint la Convenció Internacional de les Persones amb 
Discapacitat, aprofundirem en els drets de les persones amb trastorn mental i en 
com promoure l’atenció basada en drets.

Entendre la relació que hi ha entre els Drets Humans i la Salut Mental.

Conèixer el marc normatiu que regula els drets en l’atenció de la salut mental 
al nostre país.

Reflexionar sobre la vulneració en els contextos assistencials i el seu impacte en 
la salut mental.

Pensar què podem fer com professionals i com organització per orientar la nostra 
pràctica des del respecte als drets i la promoció de la ciutadania.

Ús del material

El material conceptual que es presenta en aquest dossier està dissenyat per poder 
ser utilitzat de dues maneres diferents:

Com un taller de 4 Mòduls, a ser implementats al llarg d’una sèrie de sessions 
de formació.

a)
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Com Mòduls independents, cadascú dels quals pot servir de suport conceptual 
a la implementació d’un seminari, xerrada, etc. 

Igualment, el contingut del dossier tan sols cerca ser una orientació i un recolzament 
conceptual per preparar les nostres pròpies formacions. No necessitem seguir els 
diferents apartats com un guió prefixat. Per contra, es recomana triar, adaptar 
o complementar el contingut en funció de la formació específica que hem 
d’implementar.

Algunes consideracions a tenir en compta a l’hora d’adaptar el material són:

El temps de les sessions del taller. El contingut que es presenta aquí és per 
una formació de 4 hores per cada mòdul. Si disposem de menys temps, haurem 
de seleccionar el contingut; si la formació és de més hores, complementarem 
amb altres apartats o amb dinàmiques, històries de vida, etc.

El públic a qui va dirigit. El present dossier s’ha elaborat de manera genèrica, 
orientada a tot tipus de professió relacionada amb la salut mental. Si, per contra, 
la diana és específica (per exemple, professionals d’infermeria o estudiants de 
treball social), també hauria de ser específic el contingut ofert, d’acord a l’àmbit 
de treball.

Recolzament

L’elaboració del Dossier per a la Formació a Professionals de Salut Mental no 
hagués estat possible sense el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

b)
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Autores: Sílvia Mestras Abellán i Hernán María Sampietro.

Les persones usuàries dels serveis de salut mental hem estat incloses en les 
formacions professionals des de “sempre”. Ara bé, històricament, tan sols 
participàvem d’aquestes formacions com a pacients; és a dir, desenvolupant un 
rol passiu, com a casos i objectes d’intervenció per afavorir el coneixement dels 
estudiants i l’aprenentatge de la pràctica professional. En aquest model tradicional, 
que encara a dia d’avui perviu, els pacients som considerats simplement com 
aquells que presenten els símptomes1.

Aquesta metodologia estigmatitza encara més a qui som usuàries dels serveis de 
salut mental, encasellant la nostra posició en un rol passiu i assistencial2.

L’atenció a la salut mental ha anat evolucionant cap a nous models d’intervenció, 
amb noves metodologies, com ara: l’atenció centrada en el pacient3, la presa de 
decisions compartida4 o la promoció de l’autocura5. Tots aquests models consideren 
l’experiència, la perspectiva i les prioritats de les persones usuàries com a centrals. 
Aquests canvis de model fan necessària una base formativa que ens inclogui, de 
manera sistemàtica, a les persones usuàries dels serveis en la capacitació de les 
persones professionals.

A mesura que s’ha començat a promoure el Model de Recuperació6 en salut mental 
i s’ha implementat en les polítiques sanitàries, han anat creixent les iniciatives i 
moviments a favor de la participació de les persones usuàries en el funcionament 
dels diferents serveis. Els països anglosaxons han estat pioners, iniciant aquests 
canvis en la dècada dels ‘80s del segle passat, i desenvolupant-los a la pràctica 
als anys ‘90s. Ja al 1994, al Regne Unit es va elaborar i implementar tallers de 
formació orientats a professionals de salut mental, amb les persones usuàries com 
a formadores, facilitadores i oradores dels tallers7.

A dia d’avui, és un requeriment la participació de les persones usuàries dels serveis 
per a millorar el sistema sanitari8. Això inclou la col·laboració en la formació i 
educació dels professionals de la salut9. Actualment es considera que el paper de 
l’experiència viscuda per les persones usuàries en l’educació professional és un 
component essencial de les polítiques sanitàries orientades a la recuperació10.

HISTORIA
i la importància de la formació en primera persona

1 Livingston, G. & Cooper, C. (2004). User and carer involvement in mental health training. Advances in Psychiatric 
Treatment. Vol. 10, 85–92
2 Spencer, J.; Godolphin, W.; Karpenko, N. & Towle, A. (2011). Report: Can patients be teachers? The Health 
Foundation, Newcastle.
3 Stewart, M. et al. (2003). Patient-centered medicine: transforming the clinical method. 2nd Edition. Abingdon: 
Radcliffe Medical Press Ltd.
4 Coulter, A. (2009). Implementing shared decision making in the UK. A report for the Health Foundation. The Health 
Foundation, Newcastle
5 Health Foundation. (2008). Supporting people who live with long term conditions – patient-centred is not enough. 
Report of a workshop held on December 11th and 12th. London: The Health Foundation.
6 Anthony, W. A. (1993). Recovery from mental illness: The guiding vision of the mental health service system in the 
1990s. Psychosocial Rehabilitation Journal, 16(4), 11–23
7 Department of Health (1994). Working in Partnership: Report of the Review of Mental Health Nursing. London. 
HMSO.
8 Department of Health (2005). Commissioning a Patient-Led NHS. London
9 Spencer, J.; Godolphin, W.; Karpenko, N. & Towle, A. (2011). Report: Can patients be teachers? The Health 
Foundation, Newcastle.
10 Fellinger, M. & Amering, M. (2015). User Involvement in mental health care teaching. European Psychiatry. Vol. 
30, Sup. 1.
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Aquests canvis van en la línia de les directrius que marquen la Declaració Europea 
de Salut Mental11, la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb 
Discapacitat12, la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2009 – 
201313, i el Pla Integral d’Atenció a les Persones amb Trastorn mental i Addiccions, 
Estratègia 2017 – 201914.

És en aquest context que, cada vegada més, es reconeix la necessitat de que les 
persones usuàries contribuïm en la formació de les professionals de salut mental 
de manera activa, com a expertes per experiència, aportant una perspectiva 
diferent i un rol únic com a formadores. Així, el rol d’usuària-educadora que 
treballa en equips multidisciplinaris de professionals va guanyant cada vegada 
més reconeixement.

Als països anglosaxons, s’ha tornat habitual la participació de les persones usuàries 
en la formació curricular de les professionals de salut mental15. Ja no es tracta tan 
sols de participar en la implementació de les formacions, sinó també de col·laborar 
a diferents nivells: assessorant o formant part en la planificació, en l’elaboració 
dels programes de formació i en la recerca per avaluar les intervencions16,17,18.

Els darrers anys, s’han anat desenvolupant programes formatius a través de 
processos participatius que permeten escollir els temes identificats com a 
importants per les mateixes usuàries-educadores per a realitzar els tallers de 
capacitació a professionals19.

El reconeixement de que les persones usuàries dels serveis de salut podem 
contribuir d’una manera única, vàlida i indispensable a la formació de qui ens 
atenen i acompanyen representa una modificació clara en les actituds, i té el 
potencial de remodelar i transformar els serveis, l’educació i la recerca en salut 
mental i atenció social20.

Tot i aquests canvis, encara a dia d’avui, la majoria dels programes que promouen 
la implicació de les persones usuàries en la formació dels professionals de salut 
mental es redueixen únicament a la participació en classes o petits grups de treball 
per a explicar la pròpia història de vida i experiències dins dels serveis i a contestar 
a les preguntes que realitzen els estudiants21. Aquesta és la situació que descriu el 
nostre context local actual.

Hi ha qui considera que a l’Estat espanyol “sobren els documents oficials que 
recolzen i recomanen la participació”, però a la pràctica no superem el nivell del 

11  Organización Mundial de la Salud (2005). Oficina Regional para Europa. Declaración europea de Salud Mental.
12 Organización de las Naciones Unidas (2006). Convención Internacional de los derechos de las personas con 
discapacidad.
13 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2009). Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de 
Salud 2009-2013
14 Generalitat de Catalunya (2017). Pla Integral d’Atenció a les Persones amb Trastorn Mental i Addiccions. Estratègia 
2017 – 2019.
15 Fellinger, M. & Amering, M. (2015). User Involvement in mental health care teaching. European Psychiatry. Vol. 
30, Sup. 1.
16 Spencer, J.; Godolphin, W.; Karpenko, N. & Towle, A. (2011). Report: Can patients be teachers? The Health 
Foundation, Newcastle
17 Happell, B. & Roper, C. (2003). The role of a mental health consumer in the education of postgraduate psychiatric 
nursing students: the students evaluation. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 10, 343–350
18 Livingston, G. & Cooper, C. (2004). User and carer involvement in mental health training. Advances in Psychiatric 
Treatment. Vol. 10, 85–92
19 Spencer, J.; Godolphin, W.; Karpenko, N. & Towle, A. (2011). Report: Can patients be teachers? The Health 
Foundation, Newcastle.
20 Anderson, P., Campbell, J., & Basset, T. (2006). Service User/Survivor Involvement in Mental Health Training and 
Education: Overcoming the Barriers. Social Work Education, 25(4), 393-402.
21 Spencer, J.; Godolphin, W.; Karpenko, N. & Towle, A. (2011). Report: Can patients be teachers? The Health 
Foundation, Newcastle.
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formulisme22. En aquest sentit, cal potenciar més el canvi de rol: és necessari 
promoure que en la formació curricular i la formació continuada de les professionals 
de salut mental les usuàries dels serveis passem de ser pacients-casos a treballar 
com expertes-docents.

Beneficis i riscos de la formació en primera persona

En tant que és una metodologia relativament recent, és en les últimes dues dècades 
que comencen a publicar-se estudis que avaluen els beneficis de la formació en 
primera persona i els factors que afavoreixen l’assoliment dels seus objectius. Els 
resultats d’aquests estudis conclouen que la formació en primera persona tendeix 
a ser una experiència positiva tant per a les persones destinatàries com per a 
les formadores23, 24. La formació en primera persona s’ha implementat i avaluat 
per a diversos perfils professionals, incloent estudiants de medicina25, de treball 
social26,27, d’infermeria28, de psicologia clínica29 i psicoterapeutes30.

Entre els beneficis que aporta aquesta metodologia a qui, com a experts per 
experiència, implementem les formacions, es destaquen:

Ens permet sentir que tenim quelcom per aportar a la comunitat i que les nostres 
experiències poden beneficiar als serveis de salut i a les professionals31. 

Augmenta la satisfacció personal amb qui som i què fem32. 

Millora l’autoconfiança i afavoreix l’empoderament33.

El fet de viure una relació d’igualtat amb les professionals i promoure 
l’empoderament afavoreix la nostra implicació, com a persones usuàries, en la 
millora dels serveis34.

22  Munarriz, M. (2013). Sin ti no soy nada. Participación de usuarios de salud mental. Revista de la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría. 33 (118), 239-242
23 Stacy, R. & Spencer, J. (1999). Patients as teachers: a qualitative study of patients’ views on their role in a 
community-based undergraduate project. Medical Education. 33(9): 688-694 
24 Livingston, G. & Cooper, C. (2004). User and carer involvement in mental health training. Advances in Psychiatric 
Treatment. Vol. 10, 85–92
25 Dogra, N. et al. (2008). Service user perspectives about their roles in undergraduate medical training about mental 
health Medical Teacher, 30: 152 – 156
26 McCusker, P.; MacIntyre, G.; Stewart, A. & Jackson, J. (2012). Evaluating the effectiveness of service user and carer 
involvement in post qualifying mental health social work education in Scotland: Challenges and opportunities. The 
Journal of Mental Health Training, Education and Practice, Vol. 7, No. 3, pp. 143-153.
27 McCusker, P.; MacIntyre, G.; Stewart, A. & Jackson, J. (2012). Evaluating the effectiveness of service user and carer 
involvement in post qualifying mental health social work education in Scotland: Challenges and opportunities. The 
Journal of Mental Health Training, Education and Practice, Vol. 7, No. 3, pp. 143-153.
28 Tew, J.; Holley, T. & Caplen, P. (2012). Dialogue and challenge: Involving service users and carers in small group 
learning with social work and nursing students. Social Work Education: The International Journal, Vol. 31, No. 3 , 
pp. 316-330
29 Tickle, A. & Davison, C. (2008). Sowing the seeds of change: trainee clinical psychologists’ experiences of service 
user and carer involvement on placement. The Journal of Mental Health Training, Education and Practice, Vol. 3, No. 
1, pp.33 – 41.
30 Townend, M.; Tew, J.; Grant, A., & Repper, J. (2008). Involvement of service users in education and training: A 
review of the literature and exploration of the implications for the education and training of psychological therapists. 
Journal of Mental Health, Vol. 17, No. 1, pp. 65-78.
31 Stacy, R. & Spencer, J. (1999). Patients as teachers: a qualitative study of patients’ views on their role in a 
community-based undergraduate project. Medical Education. 33(9): 688-694 
32 Butterworth, M. & Livingston, G. (1999). Medical Student Education: the Role of Caregivers and Families. Psychiatric 
Bulletin, 23, 549 -551.
33 Livingston, G. & Claudia Cooper, C. (2004). User and carer involvement in mental health training. Advances in 
Psychiatric Treatment. Vol. 10, 85–92
34 Langton, H. et al. (2003). Collaboration, user involvement and education: a systematic review of the literature and 
report of an educational initiative. European Journal of Oncology Nursing, 7:242–52.
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Afavoreix desenvolupar una nova manera de veure’ns a nosaltres mateixes i als 
nostres problemes, amb una nova narrativa positiva de la pròpia experiència35.

Ens aporta l’experiència de ser escoltades i preses seriosament, i de fer 
contribucions que són valorades socialment. Això potència la nostra autoestima 
i ajuda a la recuperació36.

Entre els beneficis que aporta aquesta metodologia a qui, com a professionals o 
futurs professionals, reben les formacions, es destaquen:

Afavoreix el desenvolupament d’unes actituds significativament més positives i 
una major conscienciació sobre l’estigmatització de les persones amb problemes 
de salut mental, en comparació a qui no han estats formades per persones 
usuàries37.

Afavoreix el desenvolupament d’habilitats interpersonals, capacitat empàtica i 
capacitat d’aproximació al pacient38.

La millora de les actituds i la disminució de l’estigma de les estudiants/professionals 
fomenta la col·laboració amb les persones usuàries dels serveis de salut mental39.

Augmenta l’empatia i el reconeixement de les nostres capacitats com usuàries 
dels serveis de formar part activa en la presa de decisions del tractament. 
Permet adquirir nous punts de vista de la seva pràctica professional40.

Permet il·lustrar amb experiències de vida real les idees de diversitat, esperança 
i recuperació41.

Proporciona l’oportunitat als estudiants d’escoltar veus alternatives a les del 
professorat, sorgint oportunitats d’interacció que no haurien estat possibles en 
el context acadèmic. Els estudiants es veuen capaços de discutir sobre temes 
que no haguessin tret a les classes o en el context clínic42.

Incrementa la confiança de les professionals en les capacitats de les persones 
usuàries, afavoreix la sensibilitat cap a les necessitats de la població vulnerable 
i millora les actituds en relació a les persones amb problemes de salut mental, 
malalties cròniques i el seu entorn familiar43.  

Afavoreix l’adopció d’una perspectiva centrada en la persona, tenint en compte 
la totalitat de la persona, i no només les seves mancances o problemes44.

35 Walters, K.; Buszewicz, M.; Russell, J. & Humphrey, C. (2003). Teaching as therapy: cross-sectional and qualitative 
evaluation of patients’ experiences of undergraduate psychiatry teaching in the community. BMJ, 326:740–5.
36 Tew, J.; Gell, C. & Foster, S. (2004). Learning from Experience Involving service users and carers in mental health 
education and training. National Institute for Mental Health.
37 Cook, J.; Jonikas, J.: & Razzano, L. (1995). A randomized evaluation of consumer versus non-consumer training of 
state mental health service providers. Community Mental-health Journal, Vol. 31, No 3, pp. 229-238. 
38 Klein S, Tracy D, Kitchener HC & Walker LG. (2000). The effects of the participation of patients with cancer in 
teaching communication skills to medical undergraduates: a randomised study with follow-up after 2 years. European 
Journal of Cancer; 36: 273-281.
39 Scheyett, A & Kim, M. (2004). ‘Can we talk?’: Using facilitated dialogue to positively change student attitudes 
towards persons with mental illness. Journal of Teaching in Social Work, 24:1-2, 39-54
40 Tew, J.; Gell, C. & Foster, S. (2004). Learning from Experience Involving service users and carers in mental health 
education and training. National Institute for Mental Health.
41 Dogra, N. et al. (2008). Service user perspectives about their roles in undergraduate medical training about 
mental health Medical Teacher, 30: 152 – 156
42 Warrener, J. (2010). Mental health, service user involvement and recovery, by Jenny Weinstein (ed). British 
Journal of Social Work, 40(8), 2696-2697. DOI: 10.1093/bjsw/bcq130
43 Taule, A. et al (2010). Active patient involvement in the education of health professionals. Medical Education: 44: 
64–74
44 O’Reilly, C.L.; Bell, J.S. & Chen, T.F. (2012). Mental health consumers and caregivers as instructors for health 
professionals: A qualitative study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, Vol. 47, No. 4, pp. 607-613.

http://researchprofiles.herts.ac.uk/portal/en/persons/julia-warrener(d06ed257-9bf1-43d2-a8f1-14647b7e83be).html
http://researchprofiles.herts.ac.uk/portal/en/publications/mental-health-service-user-involvement-and-recovery-by-jenny-weinstein-ed(8aa0120f-ebe9-45e1-a170-0509fbe5182a).html
http://researchprofiles.herts.ac.uk/portal/en/journals/british-journal-of-social-work(4a25e047-a5f2-48ff-b3d2-ac9822096d81).html
http://researchprofiles.herts.ac.uk/portal/en/journals/british-journal-of-social-work(4a25e047-a5f2-48ff-b3d2-ac9822096d81).html
http://dx.doi.org/10.1093/bjsw/bcq130
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Tenint en compte tots aquests beneficis, algunes autores consideren que:

“Hauríem de donar més importància als projectes o investigacions 
conduïdes per usuaris en els processos de presa de decisions 
clíniques, i en el desenvolupament i la formació contínua dels 
professionals.45”

(Faulkner i Thomas, 2002)

Ara bé, per a que les formacions a professionals implementades per les persones 
usuàries dels serveis acompleixen els seus objectius han d’estar ben planificades 
i executades46. En cas contrari, poden generar efectes contraproduents. Una 
participació no preparada o no igualitària en els rols pot conduir a situacions 
problemàtiques47.

Entre els riscos que té aquesta metodologia per a qui, com a experts per 
experiència, implementem les formacions, es destaquen:

Un increment de l’ansietat, en reviure experiències negatives i sentir-se jutjades 
pels estudiants48.

Preocupació per la confidencialitat d’allò que s’explica i els efectes que el 
trencament de la mateixa pugui comportar en termes de salut mental49,50.

Entre els riscos que comporta per a qui, com a professionals o futurs professionals, 
reben les formacions, es destaquen:

Un augment de l’estigmatització de les persones usuàries dels serveis, reforçant 
alguns prejudicis, com el de dependència, incapacitat o la infantilització51.

Un increment d’actituds negatives per part dels docents universitaris, amb un 
rebuig a la participació de persones usuàries en les formacions, en sentir-se 
jutjats i que es desvalora el seu coneixement i expertesa52.

Tot i aquests riscos, l’experiència evidencia que quan la participació de les 
persones usuàries està planificada, preparada i compta amb suport, aquests riscos 
no apareixen a la pràctica53. Allò fonamental, per tant, no és només la simple 

45 Faulkner, A. & Thomas, P. (2002). User-led research and evidence-based medicine. The British Journal of 
Psychiatry, 180 (1) 1-3
46 Tew, J.; Gell, C. & Foster, S. (2004). Learning from Experience Involving service users and carers in mental health 
education and training. National Institute for Mental Health.
47 Fellinger, M. & Amering, M. (2015). User Involvement in mental health care teaching. European Psychiatry. Vol. 
30, Sup. 1.
48 Taule, A. et al (2010). Active patient involvement in the education of health professionals. Medical Education: 44: 
64–74
49 Stacy, R. & Spencer, J. (1999). Patients as teachers: a qualitative study of patients’ views on their role in a 
community-based undergraduate project. Medical Education. 33(9): 688-694
50 Livingston, G. & Cooper, C. (2004). User and carer involvement in mental health training. Advances in Psychiatric 
Treatment. Vol. 10, 85–92
51 Spencer, J.; Godolphin, W.; Karpenko, N. & Towle, A. (2011). Report: Can patients be teachers? The Health 
Foundation, Newcastle.
52 Livingston, G. & Cooper, C. (2004). User and carer involvement in mental health training. Advances in Psychiatric 
Treatment. Vol. 10, 85–92
53 Tew, J.; Gell, C. & Foster, S. (2004). Learning from Experience Involving service users and carers in mental health 
education and training. National Institute for Mental Health.
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participació de qui som usuàries de serveis de salut mental en la formació de les 
professionals que ens atenen. Per contra, és essencial que hi hagi: 

Una preparació de les intervencions, tant de continguts com dels aspectes 
pedagògics de l’ensenyament.

Una inversió de rols, les persones usuàries passen de serveis de pacients a 
docents.

Les consideracions i aprenentatges que podem extreure de les experiències 
internacionals i la recerca publicada, ens ajuden a pensar com implementar un 
programa de formacions que afavoreixi la implementació del Model de Recuperació 
al nostre context local.
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EL CONCEPTE D’ESTIGMA

Origen del concepte: a l’antiguitat

Estigma és una paraula d’origen grec: στίγμα. Significava:

Picadura (d’un insecte), punxada i la seva marca o senyal, una ferida sagnant.

Senyal aplicada a una persona per a distingir la seva condició social inferior 
o criminal. 

Per què tenia aquests dos significats tan diferents? Com podia la mateixa paraula 
referir-se a una picadura o la marca d’una ferida i, alhora, una condició social 
inferior? Perquè a la Grècia antiga hi havia esclavitud, i als esclaus o les persones 
que eren propietat d’una altra se les marcava com es marca actualment el ramat, 
per identificar de qui són, qui és el seu amo.

El terme arriba a l’era moderna a través del cristianisme. S’anomenava estigma a 
les marques sagnants de les ferides de Jesús crucificat. A la història del messies 
cristià la paraula té ambdós significats antics.

Origen del concepte: època moderna

El concepte d’estigma apareix a les ciències socials amb el significat que li atribuïm 
actualment al 1963. Aquest any, el sociòleg Erving Goffman publicava el llibre: 
Estigma: la identidad deteriorada1. En aquesta obra s’introdueix i defineix el 
concepte, que es refereix a atributs o característiques que expressen una identitat 
social devaluada.

L’autor fa una anàlisi sociològica del procés d’estigmatització de diversos col·lectius 
objectes de discriminació a la nostra societat, i com això afecta a la construcció de 
la seva identitat. És destacable que fa més de 50 anys les persones amb trastorn 
mental ja apareixíem en aquest llibre com a exemple de col·lectiu estigmatitzat 
per la societat, amb uns prejudicis que no han canviat gaire de contingut i efectes 
en tot aquest temps.

Definició del concepte

A la seva obra, Goffman defineix l’estigma de la següent manera:

“Un atribut que torna a la persona diferent de les altres (dins 
de la categoria de persones a la que té accés) i la converteix en 
algú menys desitjable –en casos extrems, en una persona gairebé 
enterament malvada, perillosa o feble–. D’aquesta manera, 
deixem de veure-la com una persona total i corrent per reduir-la a 
un ésser envilit  i menyspreat. Un atribut d’aquesta natura és un 
estigma, en especial quan produeix en les altres, a mode d’efecte, 
un descrèdit ampli.2”

(Erving Goffman, 1963)

a)

b)

1  Goffman, E. (1963). Estigma: la identidad deteriorada. Amorrortu Editores. 2006.
2  Ob. Cit.
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És a dir, l’estigma és un constructe social basat en prejudicis i estereotips, que 
inclou actituds, sentiments, creences i comportaments negatius cap a un col·lectiu 
de persones.

Característiques distintives de l’estigma

Un factor important per entendre el concepte d’estigma és que la característica 
distintiva que es percep o atribueix i que genera la segregació d’una persona o 
col·lectiu no és intrínsecament dolenta (ni tampoc bona). En paraules de l’autor:

“Un atribut que estigmatitza a un 
tipus de posseïdor pot confirmar la 
normalitat d’altre i, en conseqüència, 
no és ni honrós ni ignominiós per sí 
mateix.3”

(Erving Goffman, 1963)

Un exemple molt clar el trobem en la quantitat de melatonina de la pell, que no 
fa millor o pitjor a ningú, però que fins al segle passat va ser argument suficient 
per classificar un ‘tipus de persones’ (racialitzades com a negres) i considerar-les 
socialment inferiors.

Aleshores, si el problema no resideix ni en l’atribut estigmatitzat, ni en la 
persona que el posseeix... Com es produeix l’estigma?

Per entendre l’estigmatització, més que parlar d’atributs o qualitats de les persones, 
hem de parlar de relacions. L’estigma és un procés social perquè la devaluació és 
una construcció contextual, cultural i històricament determinada, que evidencia 
unes relacions de poder desigual:

“El problema de l’estigma no resideix en l’atribut estigmatitzador 
ni en la persona que el posseeix, sinó en la desafortunada 
circumstància de posseir un atribut que, en un context social 
donat, condueix a la devaluació.4” 

(Crocker, Major & Steele, 1998)

Allò important a tenir en compte d’aquesta explicació de l’estigma és que:

L’atribut estigmatitzat no és, en sí mateix, ni bo ni dolent

3  Ob. Cit.
4  Crocker, J.; Major, B. & Steele, C. (1998). Social Stigma. En: Gilbert, D.; Fiske, S. & Lindzey, G. (Eds.): “The 
Handbook of social psychology”. 4t edition, pp. 504-553. New York: McGraw-Hill.
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És el context social el que li atribueix una valoració negativa a l’atribut

Aquesta valoració negativa comporta una devaluació de qui el posseeix

En altres moments històrics o en altres societats, ni l’atribut ni el col·lectiu que 
el posseeix són estigmatitzats

El procés d’estigmatització

Com veiem, l’estigmatització és un procés que segueix una sèrie de passos, que 
conclouen en la devaluació de qui porta un atribut valorat negativament en un 
determinat context social i cultural. Aquests passos són:

Identificació / Atribució

D’una característica distintiva d’una persona o col·lectiu; per exemple,  el 
color de la pell, l’orientació sexual o portar un diagnòstic de trastorn mental.

Valoració negativa

De la característica o condició atribuïda: “allò negre”, la “perversió sexual”, la 
“bogeria”, etc. Hi ha una construcció simbòlica carregada negativament.

Generalització causal

Explicant tota la persona i els seus actes per l’atribut negatiu: “Els negres 
són”, “els homosexuals són”, “els bojos són”...

Devaluació

De la persona i el col·lectiu que porta la característica atribuïda.

Components de l’estigma

Quan parlem d’estigma ens referim a un procés que inclou tres components, atès 
que afecta a tots els nivells: cognitiu, actitudinal i comportamental5,6,7:

1    ESTEREOTIPS

Els estereotips són una forma com les persones categoritzem la informació sobre 
els grups humans. És una estructura de coneixement apresa socialment que 
representa un acord generalitzat sobre allò que caracteritza un determinat grup 
de persones. Tanmateix, no deixen ser simplificacions i, com a tals, contenen 
moltes inexactituds i no es corresponen amb la realitat de les persones sobre les 
quals recau l’estereotip.

2   PREJUDICIS

Quan acceptem o ens creiem els estereotips, ens produeixen sentiments i reaccions 
emocionals cap a les persones de la categoria sobre les quals recauen aquests 

5  Stier, A. & Hinshaw, S. (2007). Explicit and Implicit Stigma against individuals with mental illness. Australian 
Psychologist, 42(2), pp. 106-117
6  Thornicroft, G.; Rose, D.; Kassam, A. & Sartorius, N. (2007). Stigma: ignorance, prejudice or discrimination? British 
Journal of Psychiatry, 190, pp. 192-193
7  Corrigan, P. & Rao, D. (2012). On the Self-Stigma of Mental Illness: Stages, Disclosure, and Strategies for Change. 
Canadian Journal of Psychiatry, 57(8), pp. 464–469
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estereotips. Si són negatius, com per exemple que les persones amb trastorn 
mental som perilloses, es produeixen sentiments negatius i reaccions emocionals 
de rebuig, com la por i l’evitació. Això és un prejudici, perquè ens fa reaccionar 
davant de persones a les que no coneixem, per una qualitat que els atribuïm, 
sense valorar com són en realitat. De vegades, els prejudicis són contrafactuals; 
és a dir, tot i que la persona no ens dóna cap motiu per valorar-la així, reaccionem 
per com creiem que pot ser, pel fet de tenir una qualitat estigmatitzada.

3    DISCRIMINACIÓ

La discriminació designa una sèrie de conductes de rebuig, menyspreu i distància 
social vers una persona o col·lectiu, basades en prejudicis. Són les reaccions 
emocionals les que generen els comportaments discriminatoris; és a dir, el fet de 
tenir pensaments i sentiments negatius sobre una persona o un grup estigmatitzat 
produeix una resposta conductual. Per exemple, no voler conviure o mantenir 
una relació de parella amb una persona diagnosticada de trastorn mental són 
comportaments discriminatoris, efectes de la por que generen les idees de 
monstruositat de les persones amb trastorn mental.

En definitiva, hi ha tres nivells que estan presents en el procés d’estigmatització, 
que es resumeixen en la següent frase:

“Els estereotips són un fenomen cognitiu, els prejudicis són 
de naturalesa afectiva i la discriminació pertany als actes 
comportamentals.8”

(Stier & Hinshaw, 2007)

Tipus d’estigma

En funció de quina és la seva font (la societat o nosaltres mateixes) es distingeix 
entre dos tipus d’estigma9,10; cadascun dels quals evidencia les seves pròpies idees 
errònies, valoracions negatives i comportaments discriminatoris. Aquests tipus 
d’estigma són:

Estigma social

Es dóna quan és la societat la que reprodueix els estereotips, els prejudicis i 
la discriminació cap a les persones o col·lectius estigmatitzats. En el cas del 
trastorn mental, es refereix a la “monstruositat” o a la bogeria amb la qual se’ns 
representa a les pel·lícules i la literatura, les idees de perillositat, incompetència 
o feblesa de caràcter (estereotips), que generen rebuig social, por i llunyania 
(prejudicis), que finalment desemboquen, entre d’altres problemes, en pèrdua 
d’oportunitats laborals, aïllament social i agreujament del patiment.

8 Stier, A. & Hinshaw, S. (2007). Explicit and Implicit Stigma against individuals with mental illness. Australian 
Psychologist, 42(2), pp. 106-117
9 Corrigan, P. & Watson, A. (2002). Understanding the impact of stigma on people with mental illness. World 
Psychiatry, 1:1, pp. 16-20
10 Corrigan, P. & Rao, D. (2012). On the Self-Stigma of Mental Illness: Stages, Disclosure, and Strategies for Change. 
Canadian Journal of Psychiatry, 57(8), pp. 464–469
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Autoestigma

Es genera quan som les pròpies persones estigmatitzades les que reproduïm 
els estereotips, els prejudicis i la discriminació cap a nosaltres mateixes i el 
nostre col·lectiu. En el cas del trastorn mental, aquelles de nosaltres que hem 
internalitzat l’estigma reproduïm les idees negatives que la societat atribueix a 
les persones diagnosticades, pensant-nos com incompetents, febles de caràcter, 
fràgils, etc. (estereotips). D’això, se’n veu afectada la nostra autoestima i 
autovaloració (prejudicis), la qual cosa sovint ens porta a autolimitar-nos a la 
vida i renunciar a créixer com a persones.

Com es construeix l’autoestigma

Com podem les persones autoestigmatitzar-nos11,12?

Perquè no som impermeables al nostre entorn. Allò que es diu de nosaltres i 
la manera com ens tracten les altres persones afecta la nostra autoimatge i 
autoestima. Quan els estereotips i prejudicis socials són interioritzats, passen a 
formar part de la nostra identitat.

Les persones que ens autoestigmatitzem reproduïm cap a nosaltres mateixes 
els estereotips i prejudicis socials, i acabem així sent objecte de la nostra pròpia 
discriminació. L’autoestigma comporta nombroses conseqüències negatives, fins 
i tot més que amb l’estigma social, perquè de la nostra pròpia mirada no podem 
amagar-nos.

Quins efectes genera l’autoestigma?

L’autoestigma té molts efectes nocius, que agreugen el patiment i dificulten la 
recuperació. L’autoestigma fa que el procés tingui un molt pitjor pronòstic.

En primer lloc, moltes persones cerquem l’autoaïllament i la solitud pel sentiment 
de vergonya que genera tenir un problema de salut mental i per por al rebuig 
social. És un intent d’evitar o anticipar la discriminació. Ningú no vol patir el 
rebuig dels altres ni ser mirat com a diferent. Aquesta és una forma habitual de 
comportament autoestigmatitzant, de la qual no solem ser conscients, que limita 
els nostre vincles i la possibilitat de construir o refer la nostra xarxa afectiva.

En segon lloc, acceptar els prejudicis socials d’incapacitat pot portar-nos a 
moltes persones a autolimitar-nos. Quan això succeeix, deixem de fer o no ens 
atrevim a fer activitats i projectes que podrien ajudar-nos a créixer com persones 
i desenvolupar una vida plena13 i contribuir a la societat. La incapacitat, en bona 
mesura, és efecte d’una profecia autocomplerta. No desenvolupem les nostres 
capacitats perquè creiem que no estan al nostre abast.

L’aïllament social, la manca d’oportunitats, la baixa autoestima, etc., generen 
sentiments de derrota i desesperança. Més enllà dels símptomes, el diagnòstic 

11 Watson, A.; Corrigan, P.; Larson, J. & Sells, M. (2007). Self-Stigma in People with Mental Illness. Schizophrenia 
Bulletin, Vol. 33, No. 6, pp. 1312–1318
12 Corrigan, P. & Rao, D. (2012). On the Self-Stigma of Mental Illness: Stages, Disclosure, andStrategies for Change. 
Canadian Journal of Psychiatry, 57(8), pp. 464–469
13 Major, B. & O’Brien, L. (2004). The Social Psychology of Stigma. Annual Review of Psychology, 56, pp. 393-421
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es viu com una condemna i pot generar un efecte de: “perquè intentar-ho”14 que 
afavoreix la cronificació.

A més a més, acceptar els prejudicis socials, afecta greument l’autoestima15, 
pot portar a construir una autoimatge negativa, viure amb desesperança, etc. 
Tot allò plegat, pot generar autoagressivitat i comportaments autolítics 
(autolesions i intents de suïcidi).

Per últim, un altre efecte perniciós de l’autoestigma és que els prejudicis socials 
internalitzats condueixen a una menor predisposició a demanar ajuda i un 
menor ús dels serveis sanitari16; la qual cosa, a la seva vegada, porta a un 
empitjorament de la salut general i a una pitjor qualitat de vida.

14 Corrigan, P.; Larson, J. & Rüsch, N. (2009). Self-stigma and the “why try” effect: impact on life goals and evidence-
based practices. World Psychiatry, 8(2), pp. 75-81
15 Corrigan, P.; Rafacz, J. & Rüsch, N. (2011). Examining a progressive model of self-stigma and its impact on people 
with serious mental illness. Psychiatry Research, 189, pp. 339–343
16 Vogel, D.; Wade, N. & Hackler, A. (2007). Perceived Public Stigma and the Willingness to Seek Counseling: The 
Mediating Roles of Self-Stigma and Attitudes Toward Counseling. Journal of Counseling Psychology, 54(1), pp. 40 –50
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L’ESTIGMA EN
L’ATENCIÓ PROFESSIONAL17

Hi ha estigma en l’atenció professional?

Clar que hi ha estigma a l’àmbit sanitari i en l’atenció professional de la salut 
mental, en general, com n’hi ha a tots els àmbits i professions. Totes les persones 
vivim en un entorn social i cultural determinat i no som immunes als seus valors, 
creences i estereotips. Per això, cap persona estem exemptes de compartir els 
prejudicis de la nostra societat. En aquest sentit, hem de tenir present que:

“El professional també forma part de la població general; té els 
seus propis prejudicis com a persona i moltes vegades els porta 
amb si mateix al centre de treball.18”

(Redondo García, 2014)

La formació acadèmica i/o l’experiència laboral no semblen ser elements que 
garanteixin la superació de les atribucions errònies més comuns en aquest àmbit. 

De fet, molts estudis assenyalen que les persones que treballen en professions 
sanitàries tenen actituds estigmatitzadores cap al trastorn mental19,20 i que, fins i 
tot, aquestes actituds són pitjors entre les persones professionals que treballen 
en salut mental que entre les qui ho fan en atenció primària21. De fet, la relació 
sembla ser la inversa: en comparació amb la població general, els professionals de 
salut mental esperen una pitjor evolució de les persones amb trastorn mental i és 
més probable que tinguin comportaments discriminatoris22. La recerca assenyala 
que l’actitud de les persones professionals podria estar esbiaixada, degut al major 
contacte amb pacients cronificats o amb trastorns recurrents.

Estigma i professionals de salut mental: una relació complexa

Una particularitat de l’estigma per als professionals de la salut mental és que ens 
travessa de totes les maneres possibles. En aquest sentit, s’afirma que:

“Hi ha una relació complexa entre l’estigma i la professió 
psiquiàtrica. L’evidència ensenya que els seus membres poden 
ser simultàniament estigmatitzadors, receptors d’estigmes i 
poderosos agents de desestigmatització.23”

(Schulze, 2007)

17  Les idees exposades a aquest apartat són un resum i ampliació de la ponència: Sampietro, H. (2015). “Estigma o 
Discriminación en la Atención en Salud Mental”. XXXII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. Pág. 115-
136.
18 Redondo García, I. (2014). “Aspectos que dificultan la salud mental relacional en el ámbito sanitario”. En: “Los 
cuidados enfermeros desde una aproximación relacional”. XXXI Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. 
Pág. 57-63.
19 Charbonneau, M. (2007). Stigma and discrimination – as expressed by mental health professionals. Research 
report. Research Report. Mood Disorders Society of Canada.
20  Granados, G.; López Rodríguez, M. y Márquez, V. (2012). “Actitudes y creencias de alumnos de enfermería hacia 
las personas con alteraciones en la salud mental”. I Congreso Nacional de Sensibilización al Estigma Social en Salud 
Mental, Libro de Actas. Pág. 55-57.
21  Charbonneau, M. (2007). Stigma and discrimination – as expressed by mental health professionals. Research 
report. Research Report. Mood Disorders Society of Canada.
22  Jorm, A.; Korten, A.; Jacomb, P.; Christensen, H. & Henderson, S. (1999). Attitudes towards people with a mental 
disorder: a survey of the Australian public and health professionals. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 
33, pp. 77–83.
23  Schulze, B. (2007). Stigma and mental health professionals: A review of the evidence on an intricate relationship. 
International Review of Psychiatry. Vol. 19(2), pp. 137-155
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Si bé aquest estudi es refereix exclusivament a la professió psiquiàtrica, el mateix 
es pot aplicar a les altres professions d’atenció a la salut mental, tot i que potser 
amb menys pes, ja que la responsabilitat no recau d’igual manera en les decisions 
d’intervenció i tractament.

A més a més, fa molts anys que se sap que les persones que treballem en 
professions d’atenció a la salut estem entre els segments de població amb les 
incidències més altes de problemes de salut mental24,25. Per exemple, la investigació 
assenyala que els estudiants de medicina són fins a cinc vegades més propensos 
a patir depressió que la població general i que un 11% ha tingut pensaments de 
suïcidi26. L’estrès i el burnout són factors que expliquen aquesta alta incidència de 
patologia mental en aquest col·lectiu. Precisament, l’estigma també és un factor 
d’estrès molt important per als professionals de la salut mental, en tant que som 
també diana del mateix.

Per últim, l’estigma afecta negativament a les persones professionals quan 
travessem un problema de salut mental perquè funciona com a barrera tant per 
demanar ajuda, fins que el patiment resulta incapacitant, com per retornar al 
treball un cop que s’ha travessat una crisi27. Per tant, l’abordatge del problema de 
l’estigma és quelcom que té a veure també amb la qualitat de vida i la salut del 
col·lectiu professional mateix.

Com es genera l’estigma en l’atenció professional?

La investigació mostra que l’estigma i l’autoestigma comencen en l’àmbit hospitalari, 
amb el diagnòstic psiquiàtric, en identificar i reduir tota la persona a una etiqueta. 
La dificultat rau en que els diagnòstics, que són eines pràctiques, la funció de 
les quals és (o hauria de ser) orientar les intervencions professionals, s’utilitzen 
quotidianament d’una altra manera, com un sistema per classificar tipus d’éssers i 
com a nom propi de categories de persones: per exemple: els esquizofrènics, una 
bipolar, etc.

En fer-se servir així, generen un fort efecte identitari i afecten tant la manera com 
les persones ens definim i mirem a nosaltres mateixes (autoestigma) com a la 
forma en que la societat, incloses les persones professionals, ens miren i tracten 
a aquelles que portem un diagnòstic psiquiàtric (estigma social). En aquest sentit, 
s’assenyala que:

“Les dinàmiques que tenen lloc als contextos hospitalaris creen 
les condicions bàsiques de l’estigma social. En aquest context, 
la persona usuària queda definida exclusivament a partir de la 
malaltia mental. Això provoca que s’arreli la malaltia com l’atribut 
des del qual es defineix a la persona en tot moment.28”

(Caussa, Sampietro i Faura, 2009)

24  Colligan, M. et al (1977) Occupational Incidence Rates of Mental Health Disorders. Journal of Human Stress, 3(3), 
pp. 34-39
25 Wells, J. (2011). The impact of stress amongst health professionals. Journal of Mental Health, 20(2), pp. 111–114
26 Rotenstein, L., Ramos, M., Torre, M., Segal, Peluso, M., Guille, C., Sen, S. & Mata, D. (2016). Prevalence of 
Depression, Depressive Symptoms, and Suicidal Ideation among Medical Students. A Systematic Review and Meta-
Analysis. Journal of the American Medical Association, 316(21), pp. 2214-2236
27   Henderson, M., Brooks, S., Del Busso, L., Chalder, T., Harvey, S. & Hotopf, M. (2012). Shame! Self-stigmatisation 
as an obstacle to sick doctors returning to work: a qualitative study. BMJ, 2 (5), pp. 1–8
28  Caussa, A; Sampietro, H. i Faura, R. (2009). “La relación entre las personas usuarias y profesionales en el ámbito de 
la salud mental. 2º Estudio Psicosocial: el proceso terapéutico”. Proyecto ADEMM: concienciación y empoderamiento 
de los usuarios. Divulgación de sus opiniones.
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Si bé aquesta manera de fer servir els diagnòstics, com a nom propi o classificació 
d’éssers, no és exclusiu de l’àmbit de la salut mental, el seu impacte sobre el 
discurs amb el qual ens definim és incomparablement major en aquest àmbit, en 
tant que parla de què percebem, què pensem, què sentim, com ens relacionem i, 
en definitiva, qui som. La nostra experiència subjectiva bàsica i la nostra essència 
com a persona passen a entendre’s des de la psicopatologia. Assumir aquests 
discursos és reconèixer-se com un malalt mental. Al proper mòdul veurem com es 
construeix el rol de malalt.

Efectes de l’estigma en l’atenció professional

Si bé cap persona és immune als estereotips i prejudicis del nostre entorn social, 
l’estigma és particularment nociu a l’àmbit de l’atenció professional perquè pot 
afectar la qualitat de l’atenció. Fonamentalment, perquè perjudica el tracte 
i la comunicació envers les persones usuàries dels serveis. Lamentablement, 
aquesta situació no sembla ser excepcional: Un estudi realitzat a Catalunya que 
analitzava la relació entre les persones usuàries i professionals conclou que:

“Les mancances en les formes de comunicació i el tracte amb el 
pacient semblen ser un dèficit molt present en aquesta relació.29” 

(Caussa et al., 2007)

Igualment, quan l’estigma és present a l’atenció professional, també es veu 
afectada la satisfacció de les persones usuàries amb aquests serveis. Això no 
és pas un tema menor, atès que actualment la satisfacció de les persones usuàries 
és considerada un indicador de qualitat dels serveis de salut, en general, tant en 
salut mental com en altres àmbits sanitaris30.

Com era d’esperar, la satisfacció amb els serveis depèn, en bona mesura, del 
tracte que les persones rebem per part del personal que ens atén. Aquesta situació 
pot afectar el pronòstic i l’evolució del procés, ja que dificulta l’establiment del 
vincle amb els professionals i afavoreix l’abandonament del tractament. 

“Quan el tracte no es correspon amb les expectatives i no és 
percebut com a digne i adequat, la satisfacció de les persones 
usuàries es veu perjudicada, i pot afectar l’adhesió al tractament 
i/o generar rebuig vers els serveis hospitalaris.31”

(García Gutiérrez i Cortés Escárcega, 2012)

Com veiem, la importància de tenir un bon tracte i una bona comunicació amb les 
persones usuàries dels serveis de salut mental no és només una qüestió ètica, sinó 
també terapèutica. En aquest sentit, diversos estudis han observat que el procés 
terapèutic incrementa la seva eficàcia quan les persones usuàries sentim que som 

29  Caussa, A; Sol, M.; Faura, R.; Garcia, N. & Domènech, M. (2007). “La relació entre usuaris i professionals en l’ambit 
de la salut mental”. Projecte ADEMM: conciènciació i empoderament dels usuaris. Divulgació de les seves opinions.
30 García Gutiérrez, C. y Cortés Escarcega, I. (2012). Percepción del usuario del trato digno por enfermería en un 
hospital del Estado de México. Revista CONAMED, Vol. 17, núm. 1
31 García Gutiérrez, C. y Cortés Escarcega, I. (2012). Percepción del usuario del trato digno por enfermería en un 
hospital del Estado de México. Revista CONAMED, Vol. 17, núm. 1
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escoltades i compreses, i que rebem un tracte digne per part de les professionals 
que ens atenen32,33.

Per contra, quan hi ha estigma en els equips professionals es produeix l’efecte 
contrari:

“Les idees errònies i estereotipades 
atribuïdes als que viuen amb un 
diagnòstic psiquiàtric poden afectar la 
qualitat del tractament i el procés de 
recuperació.34”

(Caussa, Sampietro i Faura, 2009)

Què podem fer per abordar el nostre propi estigma?

A cap persona ens agrada pensar o reconèixer que tenim prejudicis o que 
les nostres accions són discriminatòries. Però igual que succeeix amb altres 
prejudicis i estereotips arrelats a la nostra societat, com el masclisme i els 
micromasclismes, és fonamental reconèixer la situació actual per poder generar 
canvis a les institucions i mirar-nos al mirall amb ulls crítics per millorar la nostra 
pràctica quotidiana. Com a professionals de la salut mental hem de reflexionar 
per identificar i desconstruir aquestes idees estereotipades i errònies. 
Precisament perquè són presents, cal ser conscients de la seva existència per 
no reproduir-les i reforçar-les.

Allò fonamental per tenir aquest pensament crític és abandonar la posició de: 
“Potser sí, però a casa meva no”; també conegut com a Efecte NIMBY35, per 
les segles en anglès: Not in my back yard (al meu pati, no). O l’argument de 
#NotAllMen, abreviació de Not all men are like that (no tots els homes són/som 
així); idea amb la qual es pretén negar el masclisme estructural de la nostra 
societat pel fet que hi hauria excepcions (qui diu la frase sol creure que ell és 
l’excepció).

Potser ens agradaria dir: “Jo no tinc estigma, amb les meves accions no discrimino”. 
Però la realitat és que totes les persones, també les professionals, vivim en un 
entorn social que ens educa i que conforma la nostra mirada amb missatges 
estigmatitzadors cap al trastorn mental i les persones diagnosticades. Per això és 
fonamental aprendre a identificar quines són les idees errònies més arrelades en 
aquest àmbit, quins efectes generen i què podem fer per desconstruir-les.

32  Caussa, A; Sampietro, H. i Faura, R. (2009). “La relación entre las personas usuarias y profesionales en el ámbito de 
la salud mental. 2º Estudio Psicosocial: el proceso terapéutico”. Proyecto ADEMM: concienciación y empoderamiento 
de los usuarios. Divulgación de sus opiniones.
33 García Gutiérrez, C. y Cortés Escarcega, I. (2012). Percepción del usuario del trato digno por enfermería en un 
hospital del Estado de México. Revista CONAMED, vol. 17, núm. 1
34 Caussa, A; Sampietro, H. y Faura, R. (2009). “La relación entre las personas usuarias y profesionales en el ámbito de 
la salud mental. 2º Estudio Psicosocial: el proceso terapéutico”. Proyecto ADEMM: concienciación y empoderamiento 
de los usuarios. Divulgación de sus opiniones.
35 Pol, E.; Di Masso, A.; Castrechini, A.; Bonet, M. & Vidal, T. (2004) Psychological parameters to understand and 
manage the NIMBY effect. European Review of Applied Psychology, Vol 56(1), pp. 43-51.
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CONTINGUTS I EFECTES DE L’ESTIGMA

Els prejudicis i la discriminació tenen greus efectes psicosocials. L’estigma 
funciona com una xarxa de límits i barreres, no sempre visibles però molt  difícils 
de superar, que perjudiquen la vida de les persones afectades i, indirectament, 
també al conjunt de la societat.

En salut mental, l’estigma i l’autoestigma incrementen el patiment i dificulten 
la recuperació. Bona part de les dificultats a les quals hem de fer front les 
persones diagnosticades no són pas pels símptomes, sinó per les reaccions del 
nostre entorn i les pròpies limitacions, sovint imposades inconscientment.

L’estigma fa que moltes persones arribem als serveis de salut mental quan el 
patiment ja ens ha desbordat: amb una crisi de salut mental, un brot, un intent de 
suïcidi o una situació molt més greu. El motiu és que els prejudicis que totes tenim 
i la por a ser diagnosticades funciona com una barrera per demanar ajuda i que 
dificulta que les persones acudim als serveis de salut mental quan comencem a 
patir o als inicis d’un problema de salut mental36.

A més, per a moltes persones, les situacions que genera l’estigma són les 
dificultats més grans que hem de superar. Sovint, els símptomes passen, però 
les barreres socials o pròpies i els seus efectes perduren per sempre. 
Per exemple, quan ens fan creure que el millor per nosaltres és no estudiar (no 
només quan ens trobem malament, sinó mai), perquè l’estrès ens podria afectar, 
o que no hauríem de tenir fills perquè no sabem si recaurem... les conseqüències 
d’aquestes renúncies poden ser irreversibles a la nostra vida. El mateix podríem 
dir de la discriminació laboral i les situacions de marginació i pobresa a la que ens 
podem veure abocats.

Per entendre els efectes de l’estigma, hem d’atendre al seu contingut. El tipus 
de reacció de discriminació que es produeix en cada cas depèn de les idees 
estereotipades i els prejudicis concrets a què responen. No és igual el que sentim 
davant d’una persona que creiem violenta o perillosa, que davant de qui pensem 
que té una disminució psíquica. Cadascuna de les atribucions que se’ns fa a les 
persones diagnosticades comporta unes reaccions socials específiques.

Per això és tan important conèixer quines són les idees estereotipades i els 
prejudicis més habituals en salut mental; i especialment, aquelles que afecten 
més a l’àmbit de l’atenció professional.

36   Corrigan, P. (2004). How stigma interferes with mental health care. American Psychologist, 59(7), pp. 614-625
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Els prejudicis més habituals en salut mental

Al llarg de les últimes dècades s’han fet nombrosos estudis per conèixer quins 
son els prejudicis més freqüents en relació als trastorns mentals. Els resultats 
depenen de diversos factors, per exemple: a qui se li ha preguntat (les persones 
afectades37, estudiants de professions de salut mental38, professionals de salut 
mental39,40, població general41, etc.) quins mètodes s’han utilitzat per recollir les 
dades (enquestes42, seguiment dels mitjans de comunicació43, grups focals44, etc.), 
o sobre quins tipus de diagnòstic s’ha consultat45.

Així, per exemple, si atenem als mitjans de comunicació, hi ha estudis que 
assenyalen que els prejudicis més usuals i estesos socialment46 en relació a les 
persones amb un problema de salut mental són el de perillositat (som violents 
i/o criminals), impredictibilitat (som impulsius, volubles) i irrecuperabilitat 
(estem sempre simptomàtics, no millorem); junt amb el de culpabilitat (som 
responsables del trastorn o dels símptomes, per manca de voluntat, feblesa de 
caràcter, etc.) i la confusió amb la disminució psíquica o la infantilització. 
En ocasions, també es presenta la representació contrària: associació amb la 
genialitat.

Precisament, algunes d’aquestes idees estereotipades i esbiaixades no són pas 
tan habituals o freqüents entre les persones professionals de salut mental, com la 
confusió amb la disminució psíquica o l’atribució d’una tendència a la genialitat.

Al nostre país, trobem un estudi recent encarregat per Obertament47, una iniciativa 
de lluita contra la discriminació per motius de salut mental. Es tracta d’una enquesta 
oberta a la població general, però a la que van respondre, especialment, persones 
professionals, usuàries de serveis (vinculades o no a moviments associatius) i 
familiars.

En aquest estudi, es va observar que els estereotips més habituals que afecten a 
les persones amb problemes de salut mental a Catalunya són:

Irrecuperabilitat/Inestabilitat

Fragilitat/dependència

Retraïment social/no expressivitat

Negativitat/culpabilització

37  Wahl, O. (1999). Mental health consumers’ experience of stigma. Schizophrenia Bulletin, 25(3), pp. 467-478
38 Granados, G.; López Rodríguez, M. y Márquez, V. (2012). “Actitudes y creencias de alumnos de enfermería hacia 
las personas con alteraciones en la salud mental”. I Congreso Nacional de Sensibilización al Estigma Social en Salud 
Mental, Libro de Actas. Pág. 55-57.
39 Jorm, A. et al. (1999). Attitudes towards people with a mental disorder: a survey of the Australian public and health 
professionals. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 33, pp. 77–83
40 Charbonneau, M. (2007). Stigma and discrimination – as expressed by mental health professionals. Research 
report. Mood Disorders Society of Canada.
41   Balasch, M.;Caussa, A.; Faucha, M. i Casado, J. (2016). L’estigma i la discriminació en la atenció a la salut mental 
a Catalunya 2016. Barcelona. Obertament
42   Ob. Cit.
43   Slopen, N.; Watson, A.; Gracia, G. & Corrigan, P. (2007). Age Analysis of Newspaper Coverage of Mental Illness. 
Journal of Health Communication, 12, pp. 3-15
44   Schulze, B. & Angermeyer, A. (2003). Subjective experiences of stigma. A focus group study of schizophrenic 
patients, their relatives and mental health professionals. Social Science & Medicine, 56, pp. 299–312
45  Levey, S. & Howells, K. (1995). Dangerousness, Unpredictability and Fear of people with Schizophrenia. Journal of 
Forensic Psychiatry, 6 (1), pp. 19-39
46  Nairn, R. (2007). Media portrayals of mental illness, or is it madness? A review. Australian Psychologist, 42(2), pp. 
138 – 146
47   Nairn, R. (2007). Media portrayals of mental illness, or is it madness? A review. Australian Psychologist, 42(2), 
pp. 138 – 146
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Inconstància/vagància/manca de voluntat

Impredictibilitat/Perillositat/Agressivitat

Genialitat/extravagància

Incapacitat/dèficit cognitiu

El prejudicis no són innocus. Les idees (estereotipades i amb prejudicis) orienten 
i determinen les accions a seguir i, al seu torn, els actes (discriminatoris) troben 
la seva justificació en les concepcions que els sustenten. Per això, cada estereotip 
concret afavoreix i promou determinades reaccions de discriminació.

A continuació, veurem diversos prejudicis habituals en l’àmbit de l’atenció 
professional i quines són les seves conseqüències, de quina manera afecten 
l’atenció, la relació i el tracte amb les persones usuàries dels serveis.

Contingut de l’estigma: les persones diagnosticades som “un 
altre”

El primer a tenir en compte a l’hora de pensar com es construeixen, enforteixen 
i reprodueixen els prejudicis en l’àmbit de l’atenció a la salut mental és que les 
persones diagnosticades som considerades com un tipus d’ésser diferent, una 
categoria de persones qualitativament distinta de la resta de la població i, en 
particular, de les professionals que ens atenen.

“Les representacions tradicionals presenten a les persones que 
viuen amb una malaltia mental com un altre o algú separat de la 
gent normal (a qui atemoreixen).48”

(Nairn, 2007)

Això és especialment cert per als trastorns mentals severs i els diagnòstics més 
estigmatitzats. Per exemple, s’ha observat que els estudiants de psicologia i 
infermeria creuen que les persones diagnosticades d’esquizofrènia som molt 
diferents de si mateixes49.

La distinció entre nosaltres/ells és la sintaxi bàsica de la discriminació, una 
construcció discursiva que ens exclou de la norma del grup de referència:

“Oposar un jo-nosaltres a un Altre és triar un criteri que permeti 
dividir la humanitat en dos grups: un que encarna la norma 
i la seva identitat es valora, i un altre que es defineix per les 
seves falles, devaluada i susceptible de discriminació. L’Alteritat 
té menys a veure amb les diferències o característiques pròpies 
d’una persona o grup que amb la perspectiva de qui el considera 
el seu Altre.50”

(Staszak, 2008)

48   Nairn, R. (2007). Media portrayals of mental illness, or is it madness? A review. Australian Psychologist, 42(2), 
pp. 138 – 146
49  Levey, S. & Howells, K. (1995). Dangerousness, Unpredictability and Fear of people with Schizophrenia. Journal of 
Forensic Psychiatry, 6(1), pp. 19-39
50  Staszak, J. (2008). Other/Otherness. En: Kitchin R. & Thrift N. (Eds.). International Encyclopaedia of Human 
Geography, Oxford, Elsevier, vol. 8, pp. 43-47
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Aquesta manera de veure’ns, com uns “estrangers”, un altre diferent dins la 
societat, és un dels principals predictors de distància social cap a les persones 
diagnosticades51.

L’ús que es fa dels diagnòstics psiquiàtrics permet mantenir i accentuar l’oposició 
entre el nosaltres (professionals) i l’altre (persones usuàries dels serveis). Les 
dinàmiques pròpies dels espais assistencials tendeixen a reforçar aquesta distinció 
construint una relació a on una de les parts es pensa com qui té el saber i l’altra 
com l’objecte d’intervenció.

Contingut de l’estigma: la irrecuperabilitat del trastorn mental

D’acord amb el prejudici de irrecuperabilitat, les persones amb un diagnòstic de 
trastorn mental, especialment si és de trastorn mental sever, estem condemnades 
de manera irreversible a una situació de patiment i simptomatologia. Segons 
aquesta idea, un cop que apareixen els símptomes i el trastorn es desencadena, 
aquest esdevé crònic perquè els símptomes no remeten o és inevitable tenir 
recaigudes. És la idea segons la qual no hi ha volta enrere un cop que es produeix 
un trencament.

Els que pensen així tenen una confusió entre el fet que alguns diagnòstics 
acompanyen per tota la vida (per definició), amb la creença de que les persones 
diagnosticades estem o acabarem (al menys la majoria) cronificades. Aquesta 
creença s’evidencia en la manera com es parla de la situació: enlloc d’utilitzar-se 
verbs transitius, com tenir, passar, patir, etc., es fa servir el verb intransitiu ser.

“La idea que els trastorn mentals són crònics evoca una situació 
de fatalitat irreversible de fortes connotacions negatives. Amb 
aquesta atribució se substitueix el tenir pel ser, de manera que la 
persona ja no té un trastorn mental, sinó que esdevé un trastorn 
mental; deixa de tenir una esquizofrènia i passa a ser una persona 
esquizofrènica.52”

(Balasch et al, 2016)

Contingut de l’estigma: la inestabilitat permanent

El prejudici d’inestabilitat permanent és una forma particular del prejudici de 
irrecuperabilitat. Segons aquesta idea esbiaixada, les persones amb trastorn 
mental estem sempre en crisi (simptomàtics, en brot permanent, etc.) o amb 
problemes de salut mental. És a dir, mai estem del tot bé, el benestar no és 
quelcom a l’abast de les persones amb trastorn mental. Aquells que pensen així 
entenen la salut en termes negatius, com absència de malaltia; per tant, si el 
diagnòstic ens acompanya per sempre (és a dir, hi ha “malaltia”), el benestar no 
és quelcom compatible amb estar diagnosticat. És una fal·làcia bassada en una 
concepció errònia de la salut i contrària a l’evidència.

51  Baumann, A. (2007). Stigmatization, social distance and exclusion because of mental illness: The individual with 
mental illness as a ‘stranger’. International Review of Psychiatry, 19(2), pp. 131–135
52  Balasch, M.; Caussa, A.; Faucha, M. i Casado, J. (2016). L’estigma i la discriminació en la atenció a la salut mental 
a Catalunya 2016. Barcelona. Obertament.
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“Aquesta concepció no té en consideració els episodis en què la 
simptomatologia del trastorn remet, ni els períodes d’estabilitat. 
Es considera que les persones amb trastorn mental viuen una 
ruptura perpètua de la realitat que les envolta o que la realitat 
percebuda està contínuament alterada53”.

(Balasch et al., 2016)

Aquest prejudici combina una doble creença errònia: d’una banda, que estem 
sempre o la major part del temps simptomàtiques; de l’altra, que si hi ha 
símptomes, no hi ha benestar possible.

Efecte de l’estigma: condemna i pessimisme

Quan el diagnòstic es veu com una condemna i no es creu en la recuperació, 
empitjora el pronòstic. L’esperança és un factor fonamental per recuperar-nos. 
Creure que podem tenir una vida millor, travessant els problemes de salut mental 
o aprenent a gestionar-los, és el primer dels 10 principis bàsics de la recuperació. 
Amb pessimisme, el procés es veu molt obstaculitzat.

La manera com ens tracten els altres, les oportunitats que ens donin i el recolzament 
rebut són factors que afecten la (possible) recuperació. La mirada dels nostres 
éssers estimats i del nostre equip de professionals, com ens parlin de nosaltres 
i del que ens succeeix, té un fort impacte en com afrontem la situació. Si ens 
defineixen, i per tant ens pensem, com a casos irrecuperables, tindrem menys 
opcions de superar les dificultats i els obstacles.

“La idea cronicitat del trastorn mental serveix per subratllar la 
fatalitat del destí que haurà d’afrontar aquesta persona. L’atribució 
permet sostenir que la persona afectada no pot fer res per millorar 
la seva qualitat de vida i està condemnada a patir-lo de per vida.54”

(Balasch et al., 2016)

Efecte de l’estigma: descrèdit i desconfiança

Quan es pensa que les persones diagnosticades estem sempre en crisi, tot el que 
diem i fem es valora com una manifestació del trastorn i es llegeix en clau de 
símptoma. Això pot portar al descrèdit de la nostra paraula i convertir en objecte 
de sospita tot el que expliquem, fins i tot quan es tracta d’un altre problema de 
salut.

“Quan tot el que la persona fa o diu es valora en funció d’un 
diagnòstic, qualsevol comportament és vist com un símptoma. 
D’aquesta manera, la persona mateixa desapareix davant dels ulls 
de qui només veu una malaltia manifestant-se.55”

(Sampietro, 2015)

53  Balasch, M.; Caussa, A.; Faucha, M. i Casado, J. (2016). L’estigma i la discriminació en la atenció a la salut mental 
a Catalunya 2016. Barcelona. Obertament.
54  Balasch, M.; Caussa, A.; Faucha, M. i Casado, J. (2016). L’estigma i la discriminació en la atenció a la salut mental 
a Catalunya 2016. Barcelona. Obertament.
55  Sampietro, H. (2015). “Estigma o Discriminación en la Atención en Salud Mental”. XXXII Congreso Nacional de 
Enfermería de Salud Mental. Pág. 115-136
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El descrèdit no només és un problema deontològic o moral, també pot ser molt 
nociu en terme sanitaris. En ocasions pot conduir a negligències professionals 
per fer que no s’atenguin els problemes de salut física, en considerar-se que la seva 
expressió són somatitzacions o vivències delirants. A més a més, la desconfiança 
afecta greument el vincle terapèutic.

“Una mala relació dels professionals sanitaris amb els usuaris dels 
serveis, especialment en el cas de ser el psiquiatra de referència, és 
gairebé una garantia de fracàs del tractament. La desvalorització 
sol produir un efecte mirall: no genera confiança qui et tracta amb 
desconfiança.56”

(Sampietro, 2015)

Contingut de l’estigma: fragilitat

El prejudici de fragilitat continua o complementa la idea d’inestabilitat permanent. 
En aquest cas, si bé és reconeix que potser no estem sempre simptomàtics o en 
crisi, se’ns veu com en un estat de benestar precari, susceptible de trencar-se amb 
facilitat.

“Aquest estereotip sosté que les persones que tenen un trastorn 
mental són castells en l’aire. Tot i que, en aparença, presentin un 
estat d’harmonia i semblin estar compensades, la més mínima 
afectació pot ensorrar-les. A més, és impossible preveure quins 
són els aspectes o motius que poden desencadenar la ruptura.57”

(Balasch et al., 2016)

Aquest prejudici a vegades s’expressa d’una forma més amable, i en aparença 
positiva, representant-nos com més sensibles i vulnerables que la resta de la 
població. Tot i expressar-se diferent, la idea és la mateixa: les accions o interaccions 
que la majoria de persones podria gestionar, per nosaltres és un risc que podria 
desencadenar una crisi i un brot i, per tant, hauríem d’evitar-les.

Aquest estereotip parteix de la idea que la resiliència, enlloc de ser una capacitat 
contextual que totes les persones podem desenvolupar, és una qualitat de l’ésser, 
de la que les persones amb trastorn mental estaríem essencialment mancades.

Contingut de l’estigma: incapacitat i dependència

Aquest prejudici ens representa com a persones sense prou competències per 
gestionar la nostra pròpia vida. D’acord a aquesta a manera de veure’ns, els que 
portem un diagnòstic de trastorn mental som persones desvalgudes, dependents 
i incapaces de prendre decisions o, al menys, de fer-ho com adults racionals.

56  Ob. Cit.
57  Balasch, M.; Caussa, A.; Faucha, M. i Casado, J. (2016). L’estigma i la discriminació en la atenció a la salut mental 
a Catalunya 2016. Barcelona. Obertament.
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Ja sigui perquè ens consideren persones emocionalment immadures, 
capritxoses, impulsives i irracionals o perquè hi ha una confusió amb la discapacitat 
intel·lectual, aquest prejudici porta a tractar-nos com a persones necessitades 
d’un altre (adult responsable) que es faci càrrec de la nostra vida i que supervisi 
les nostres accions. D’acord amb aquest prejudici:

“Les persones amb trastorn mental tenen dificultats per aprendre, 
per fer raonaments abstractes o per comprendre aspectes de la 
vida quotidiana correctament, atès que el trastorn disminueix 
significativament les seves capacitats cognitives.58”

(Balasch et al., 2016)

Aquesta idea esbiaixada es construeix per una generalització errònia: una dificultat 
temporal es considerada permanent i, sovint, irreversible. És a dir, pel fet que en 
un moment de brot o crisi les nostres capacitats de prendre decisions es veuen 
afectades, es considera que sempre estem sota aquestes circumstàncies. És la 
idea de cronicitat i irreversibilitat portada al pla cognitiu/afectiu.

Efecte de l’estigma: sobreprotecció i paternalisme

Els prejudicis de fragilitat i d’incapacitat, a la seva vegada, generen sobreprotecció 
i paternalisme. Si ens veuen com a persones incapaces de prendre decisions 
pròpies d’un adult racional, algú ha de decidir per nosaltres. Si ens pensen com 
a molt vulnerables a l’entorn i sempre en risc de patir una crisi, els que ens 
estimen i/o cuiden acaben restringint les nostres oportunitats de viure i créixer 
com a persones responsables. Novament, aquest prejudici funciona com una 
profecia auto-complerta: si el nostre entorn proper considera que no som 
persones capacitades, a causa d’una mancança essencial en nosaltres mateixes, 
es redueixen les nostres possibilitats de tenir les experiències necessàries i fer 
els aprenentatges que cal per desenvolupar aquestes capacitats. El resultat final 
d’aquesta infantilització és que, efectivament, acabem acomplint les expectatives 
negatives sobre les nostres competències.

Probablement, el paternalisme i la sobreprotecció siguin els comportaments 
discriminatoris més habituals a l’àmbit de l’atenció professional. De fet, hi ha 
autors que consideren que en el nostre context social, l’atenció a la salut mental 
està basada en un model paternalista59.

“La discriminació en la xarxa de salut mental pren principalment 
la forma d’assistencialisme i paternalisme. La sobreprotecció, el 
control, la condescendència i la infantilització són les tipologies de 
tracte discriminatori de l’assistencialisme i paternalisme.60”

(Balasch et al., 2016)

58  Balasch, M.; Caussa, A.; Faucha, M. i Casado, J. (2016). L’estigma i la discriminació en la atenció a la salut mental 
a Catalunya 2016. Barcelona. Obertament.
59  Ramos-Pozón, S. (2016). Las decisiones compartidas en salud mental: mitos, barreras y beneficios. Revista de 
Psiquiatría y Salud Mental, 9(3), Pág. 175 – 176
60  Balasch, M.; Caussa, A.; Faucha, M. i Casado, J. (2016). L’estigma i la discriminació en la atenció a la salut mental 
a Catalunya 2016. Barcelona. Obertament.
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Aquest prejudici és una de les principals barreres per a la implementació del 
model de recuperació en l’atenció a la salut mental. La concepció paternalista 
i infantilitzadora de les persones diagnosticades genera resistència a la 
corresponsabilització i les decisions compartides, que són un fonament del model 
de recuperació.

“S’han detectat en els professionals barreres que dificulten la seva 
aplicació, com és el dubte que els pacients psiquiàtrics puguin no 
ser competents per decidir per si mateixos.61”

(Ramos-Pozón, 2016)

Contingut de l’estigma: culpabilització

Un altre prejudici molt estès ens presenta com a responsables del nostre problema 
de salut. Segons aquest estereotip, si tens un trastorn mental o si no et recuperes 
és per feblesa de caràcter, manca de voluntat, personalitat mandrosa, etc. Els que 
pensen així, consideren que si no ens recuperem del trastorn és perquè no ho 
desitgem o no ens esforcem prou.

“Amb aquests prejudicis se sol culpabilitzar el pacient del seu propi 
procés i d’alguna manera se’l fa responsable del seu diagnòstic, 
evolució i pronòstic. Es pot arribar a culpabilitzar a una persona 
que pateix hipertensió o tabaquisme; i això pot augmentar quan 
es tracta d’una malaltia mental.62”

(García Gutiérrez y Cortés Escarcega, 2012)

Això és especialment cert per als trastorns afectius i els símptomes negatius, 
que afecten la voluntat, el desig i les energies. L’abúlia, l’anhedònia i l’astènia, 
que poden ser símptomes o efectes secundaris de la medicació, s’entenen com 
defectes del caràcter de qui els estem patint.

Contingut de l’estigma: la irresponsabilitat

És una variant del prejudici de culpabilització, segons el qual, les persones amb 
problemes de salut mental adoptem una actitud indolent. Per la mateixa manca de 
voluntat que fa que no tinguem interès a sobreposar-nos als problemes, tampoc 
volem fer-nos càrrec de les nostres responsabilitats amb nosaltres mateixes o la 
societat.

És l’estereotip que ens presenta com a persones mandroses, amb poca voluntat, 
abandonades i amb desídia moral. Tots aquests comportaments, a més, serien 
defectes del caràcter, no símptomes.

61  Ramos-Pozón, S. (2016). Las decisiones compartidas en salud mental: mitos, barreras y beneficios. Revista de 
Psiquiatría y Salud Mental, 9(3), Pág. 175 – 176
62  García Gutiérrez, C. y Cortés Escárcega, I. (2012). Percepción del usuario del trato digno por enfermería en un 
hospital del Estado de México. Revista CONAMED, Vol. 17, Núm. 1
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“Es considera que les persones amb trastorn mental tendeixen a 
ser vagues, mandroses i gandules. Aprofiten la seva situació per 
evitar haver de treballar, haver de gestionar la seva vida, etc. 
Així, la vagància o la mandra no són característiques provocades 
pel trastorn en si mateix, sinó que és una actitud que s’adopta.63”

(Balasch et al., 2016)

Efecte de l’estigma: vergonya i secretisme

Quan la mirada social ens fa sentir que hi ha quelcom de nosaltres mateixes 
o de la nostra personalitat que és dolent o socialment reprovable, promou el 
sentiment de culpa i la vergonya per allò que ens succeeix. Alguns autors, com 
Goffman, consideraven inevitable el sentiment de vergonya personal que generen 
les condicions estigmatitzades per la societat64.

Per això, els prejudicis de culpabilitat i irresponsabilitat promouen el secretisme 
propi i de la família. Quan es veu com un defecte de la persona, el problema de 
salut mental es converteix un tabú que s’intenta amagar. Ningú vol ser identificat 
com a feble de caràcter, irresponsable, amb una actitud negativa o amb desídia 
moral.

“La resposta adaptativa a la vergonya pública i privada és el 
secret. La realitat de les pràctiques discriminatòries proporciona 
un incentiu molt real per mantenir els problemes de salut mental 
en secret.65”

(Byrne, 2000)

Efecte de l’estigma: marginació sanitària

Alguns estudis assenyalen que, quan l’estigma comporta la culpabilització de les 
persones diagnosticades, pot afectar fins i tot l’atenció professional i generar un 
efecte d’exclusió sanitària. En aquest cas, la idea que funciona com a justificació 
de l’exclusió és que si no millorem és perquè no posem de la nostra part i, per 
tant, estem fent un mal ús dels serveis. És a dir, en un context d’atenció pública 
de la salut mental, la culpabilització és entesa en termes de malbaratament dels 
recursos disponibles:

“En ocasions els signes i símptomes de la malaltia són interpretats 
pel professional com a manques de respecte cap a la relació 
establerta, i es porten aquests comportaments o verbalitzacions a 
un camp no professional, de tal manera que fins i tot pot provocar 
que el pacient sigui exclòs del recorregut terapèutic en el qual es 
troba.66”

(García Gutiérrez y Cortés Escarcega, 2012)

63  Balasch, M.; Caussa, A.; Faucha, M. i Casado, J. (2016). L’estigma i la discriminació en la atenció a la salut mental 
a Catalunya 2016. Barcelona. Obertament.
64  Goffman, E. (1963). Estigma: la identidad deteriorada. Amorrortu Editores. 2006.
65  Byrne, P. (2000). Stigma of mental illness and ways of diminishing it. Advances in Psychiatric Treatment, 6 (1), pp. 
65-72
66  García Gutiérrez, C. y Cortés Escarcega, I. (2012). Percepción del usuario del trato digno por enfermería en un 
hospital del Estado de México. Revista CONAMED, Vol. 17, Núm. 1
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Efecte de l’estigma: exclusió sociolaboral

Un efecte directe dels prejudicis que ens consideren persones irresponsables, 
mandroses i de caràcter indolent és la marginació sociolaboral i la pèrdua 
d’oportunitats a la vida. És clar que a les empreses no volen persones viuen de la 
rifeta o que no assumeixen responsabilitats.

Lamentablement, aquesta és una situació massa habitual. Segons l’Institut 
Nacional d’Estadística67, la taxa d’atur a Espanya entre les persones amb trastorn 
mental arriba fins al 85,7%, gairebé quadruplicant la població general. Un índex 
que és superior a la de tots els altres col·lectius de persones amb discapacitats. 
Aquesta circumstància condemna a moltes persones diagnosticades a una situació 
de pobresa i exclusió social, o a la manca d’autonomia i la dependència econòmica 
de la seva família.

Contingut de l’estigma: l’atribució de perillositat

És un dels prejudicis més estesos, al menys des dels mitjans de comunicació68. És 
la imatge que ens representa com a persones violentes, perilloses i/o criminals. 
És el clàssic de sèries com Mentes Peligrosas. Aquesta representació no és una 
excepció: Hi ha una tendència a la nostra cultura, incloent la literatura, a vincular 
el trastorn mental amb conductes delictives, agressives i irracionals, sense mòbil 
ni explicació coherent. Més aviat, el trastorn mateix es presenta com a explicació 
suficient.

A més a més, aquesta associació es construeix i reforça de manera bidireccional, 
amb dos arguments complementaris, segons els quals:

Si la persona porta un diagnòstic, és perillosa o, al menys, podria ser-ho.

Si la persona es comporta de manera violenta, deu ser perquè té un trastorn 
mental.

Aquestes atribucions les trobem freqüentment, per exemple, a la premsa quan 
han d’explicar un crim o un acte de violència (especialment quan no hi ha altres 
factors, com la religió, per atribuir les causes).

Contingut de l’estigma: l’atribució d’impredictibilitat

La impredictibilitat és una variant del prejudici anterior, que ens presenta com a 
persones de reaccions volubles, inesperades, mai de refiar. No importa si la 
nostra conducta no justifica l’atribució: pel fet de portar un diagnòstic, no se sap 
què es pot esperar de nosaltres.

67  Instituto Nacional de Estadística. (2017). El empleo de las personas con Discapacidad. Nota de Prensa.
68  Nairn, R.: (2007) Media portrayals of mental illness, or is it madness? A review. Australian Psychologist, 42(2), 
pp. 138 – 146

a)

b)
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“Aquesta característica fa referència a la idea que les persones 
amb trastorn mental poden adoptar, en qualsevol moment, de 
manera inesperada i sense avís previ, comportaments socialment 
inapropiats. L’assignació d’aquest tret es relaciona amb certes 
reaccions i comportaments que posen en risc les persones que les 
envolten i que, a més, es desencadenen aleatòriament.69”

(Balasch et al., 2016)

Aquest prejudici és una manera de justificar l’atribució de perillositat, quan no 
hi ha fonaments per fer aquesta valoració negativa. És el mite de Dr. Jekyll i Mr. 
Hyde, que encara perviu arrelat a la societat.

Efecte de l’estigma: por i llunyania

Aquestes idees estereotipades i esbiaixades, que no es corresponen amb la 
realitat70, tenen un fort impacte en la societat i generen diverses reaccions de 
discriminació.

En primer lloc, en l’entorn social, l’atribució de perillositat i impredictibilitat generen 
por i llunyania, promovent reaccions d’evitació i rebuig. Si ens representen com 
a monstres, ningú ens vol a la seva vida. Aquesta va ser una de les grans barreres 
a la desmanicomialització i l’obertura de centres d’atenció a la comunitat: l’efecte 
NIMBY71,72, que ningú ens volia al seu barri.

Efecte de l’estigma: pèrdua de drets i coerció

En l’àmbit institucional, els prejudicis de perillositat i impredictibilitat poden 
generar un efecte de criminalització i pèrdua de drets fonamentals. Al nostre 
país ho vam viure amb la proposta de reforma del Codi Penal, a l’any 2013, on es 
volia tipificar a les persones diagnosticades d’un trastorn mental com a Subjectes 
Perillosos, per aplicar mesures de seguretat predelictives.

I en l’àmbit de l’atenció professional, fomenten i afavoreixen les intervencions 
de coerció, especialment en els contextos hospitalaris. Per exemple, amb les 
contencions mecàniques.

69  Balasch, M.; Caussa, A.; Faucha, M. i Casado, J. (2016). L’estigma i la discriminació en la atenció a la salut mental 
a Catalunya 2016. Barcelona. Obertament
70  Sampietro, H. (2010). Enfermedad Mental y Violencia en los Medios de Comunicación. ¿Una asociación ilícita? 
Quaderns De Psicologia, 12(1), Pág. 95-107
71  Zippay, A. (2007). Psychiatric residences: notification, NIMBY, and neighborhood relations. Psychiatric Service, 
8(1), pp. 109-130
72  Cowan, S. (2003). NIMBY syndrome and public consultation policy: the implications of a discourse analysis of local 
responses to the establishment of a community mental health facility. Health and Social Care in the Community, 
11(5), pp. 379–386
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LES CAMPANYES ANTIESTIGMA

Història i tipus de campanyes

Tot i que fa més de mig segle que es denuncia l’estigma per motius de salut 
mental, les campanyes antiestigma son relativament recents. El primer programa 
a nivell nacional es va desenvolupar a l’any 1997 a Nova Zelanda, sota el nom 
de Like Minds Like Mine, i moltes de les seves propostes encara són un model 
a dia d’avui: les persones diagnosticades participaven del seu disseny, es feia en 
primera persona, no es basava en model biomèdics, etc.

Al 1999, l’Associació Mundial de Psiquiatria engegà la campanya Open the Doors, 
per trencar amb els mites que envolten l’esquizofrènia. Aquest programa es va 
implementar a 20 països, de quatre continents. Des d’aleshores, les campanyes i 
iniciatives han proliferat arreu el món.

A Catalunya, es porta endavant des de l’any 2011 el programa Obertament, amb 
el recolzament de tots els agents vinculats a la salut mental. En tots aquests anys, 
s’han fet molts aprenentatges en relació a què funciona i què no funciona en la 
lluita contra l’estigma en salut mental.

Fent un resum, podem dir que hi ha tres tipus d’estratègies73 implementades, 
cadascuna de les quals, amb els seus avantatges i desavantatges:

Avantatges i desavantatges dels tipus d’estratègies74

La protesta busca produir canvis penalitzant les conductes estigmatitzadores. Els 
seus avantatges són:

És efectiva per aturar missatges estigmatitzadors, quan està ben 
organitzada i comporta conseqüències negatives per a qui la rep.

Pot generar un efecte d’empoderament entre les persones del col·lectiu 
que protesta.

73  Corrigan, P. et al. (2001) Three Strategies for Changing Attributions about Severe Mental Illness. Schizophrenia 
Bulletin, 27(2), pp. 187-195
74  Caussa, A.; Sampietro, H. i Faura, R. (2011) Antecedents i experiència: història de les campanyes antiestigma en 
salut mental. Informe previ per al disseny de la campanya Obertament. Spora Consultoria Social.
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Les limitacions de la protesta són:

No ofereix significacions alternatives. Deixar de difondre una idea no 
pressuposa que altra idea la reemplaci.

No produeix canvis en els prejudicis ni en les actituds, evita una conducta, 
però no modifica idees ni valors.

Necessita la seva actualització constant. Quan el càstig desapareix, els 
comportaments poden tornar.

Pot generar reactància. La censura i obligació a canviar un comportament 
pot tenir un efecte rebot, enfortint-lo.

La informació / educació  cerca reemplaçar els mites i les concepcions errònies 
que existeixen entorn als trastorn mentals per altres concepcions objectives i 
acurades. Quan la transmissió del missatge es fa de forma massiva, es parla 
d’informació, i quan es produeix en un context controlat i receptors determinats, 
es considera educació. Els avantatges d’aquestes estratègies són:

Hi ha una bona relació cost – beneficis. Tenen un baix cost en relació al 
seu abast.

És eficaç per produir canvis en les idees. Ben implementada, pot modificar 
estereotips i atribucions errònies.

Les limitacions d’aquesta estratègia són:

Els estereotips més arrelats són resistents als canvis. Per exemple, la 
relació entre trastorn mental i violència no canvia.

Els beneficis depenen de la població diana. Hi ha col·lectius més permeables 
al canvi d’idees, per exemple, la gent jove.

Els efectes són limitats en el temps. Si s’atura la difusió dels missatges, els 
seus efectes tendeixen a desaparèixer amb el temps.

Té poc efecte en les actituds i el comportament. L’estigma és complex, 
afecta diversos nivells. Canviar algunes idees, com per exemple la culpabilitat, 
no disminueix l’atribució de perillositat ni el desig de distància social.

L’estratègia del contacte consisteix en viure experiències compartides, en primera 
persona, amb membres del grup estigmatitzat. Ofereix un coneixement directe, no 
mediatitzat per cap mitjà, de com són i com actuen les persones amb un trastorn 
mental. Les seves avantatges són75,76:

75  Link, B. & Cullen, T. (1986). Contact with the Mentally Ill and Perceptions of How Dangerous They Are. Journal of 
Health and Social Behavior, Vol. 27, pp. 289-302.
76  Alexander, L. & Link, B. (2003). The impact of contact on stigmatizing attitudes toward people with mental illness. 
Journal of Mental health, 12(3), pp. 271-289.
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Produeix millores significatives en les actituds i les atribucions. El 
contacte és la millor manera de modificar la idea de perillositat, amb la qual 
cosa els efectes antiestigma són més profunds.

Té efectes positius contra l’autoestigma. Els efectes positius també abasten 
a les persones amb un diagnòstic, en trencar estereotips en les interaccions.

Els efectes són perdurables en el temps. L’experiència viscuda en primera 
persona ofereix una possibilitat d’aprenentatge sòlid i sostenible.

Les limitacions d’aquesta estratègia són:

Els efectes depenen del nivell de contacte. La interacció cooperativa 
produeix els majors beneficis contra la por, el rebuig, i l’autoestigma. 

Es veu afectada per les diferències d’estatus. Tota circumstància, física o 
simbòlica, que distingeix un nosaltres / ells redueix l’efectivitat de la interacció. 
La cooperació ha de ser en situació d’igualtat77.

Els efectes depenen de la força dels prejudicis inicials. Com més forts i 
arrelats siguin els prejudicis, més limitades seran les millores.

No té un impacte massiu. No pot abastar una àmplia població en un curt 
període de temps. Requereix escollir determinades poblacions dianes per 
promoure les interaccions.

Aquestes estratègies es poden implementar de manera combinada, com per 
exemple: l’educació i el contacte social, com les que pressuposen les formacions 
en primera persona orientades a professionals.

Els tallers de contacte social: un model d’implementació

Al nostre context local de Catalunya, hi ha un model d’implementació del contacte 
social com eina antiestigma: la Xarxa sense gravetat, xarxa de tallers de Ràdio 
Nikosia, ActivaMent, Sarau i la Cooperativa Aixec, definida com:

“Tallers, laboratoris, seminaris i accions en xarxa. Espais sense 
gravetat, de trobades des de la lleugeresa i la intensitat simultània. 
Espais sense etiquetes, d’acompanyament i experimentació artística 
i cultural. Trobades possibles on és tan important la producció 
simbòlica individual com la interacció entre persones. Instàncies 
de producció col·lectiva obertes a la ciutadania i articulades des 
d’una predisposició sensible cap a aquelles persones que han 
viscut experiències en el camp de la salut mental i la diversitat 
funcional.”

(Xarxa sense gravetat, 2016)

77  Couture, S. & Penn, D. (2003). Interpersonal contact and the stigma of mental illness: a review of the literature. 
Journal of Mental Health, 12 (3), pp. 291-305
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Els tallers de la Xarxa tenen 5 característiques distintives:

Es realitzen en espais comunitaris: centres cívics, 
casals de barri, ateneus, etc.

Participen persones amb i sense un diagnòstic de 
trastorn mental

Les persones no estan identificades prèviament com 
diagnosticades i no diagnosticades, ni les interaccions 
tenen a veure amb el diagnòstic

Són activitats cooperatives, grupals, d’aprenentatge 
col·lectiu, que requereixen interacció

Les activitats tenen a veure amb la salut, el benestar, 
el creixement personal, l’expressió artística, no amb 
la patologia (no es defineixen com a terapèutiques)

Campanyes contraproduents: aprenent de l’experiència78

Amb més de 20 anys implementant campanyes antiestigma, l’experiència 
acumulada permet reconèixer què funciona, què no funciona i què genera uns 
efectes contraproduents, que enforteixen els prejudicis i la discriminació. Un 
exemple concret de campanyes que han empitjorat la situació la trobem en les 
basades en el missatge: “La malaltia mental és una malaltia com a qualsevol 
altra”.

Les campanyes i estratègies que han posat èmfasi en les causes biològiques 
del trastorn mental han generat alguns assoliments i moltes ombres79,80,81,82. Els 
avantatges trobats, són:

Disminueix la responsabilització i/o culpabilització personal. El discurs 
basat en el model biomèdic trenca amb els prejudicis de feblesa de caràcter, 
maldat interna o personalitat esbiaixada.

Incrementa la cerca d’ajuda professional. Aquest model produeix un 
increment de la demanda de tractaments psiquiàtrics.

Millora l’adherència als tractaments. Les concepcions neurobiològiques 
dels problemes de salut mental porten a considerar que els tractaments han 
de ser semblats als d’altres malalties.

a)

b)

c)

d)

e)

78   Caussa, A.; Sampietro, H. i Faura, R. (2011) Antecedents i experiència: història de les campanyes antiestigma en 
salut mental. Informe previ per al disseny de la campanya Obertament. Spora Consultoria Social.
79  Corrigan, P. & Watson, A. (2004). Stop the Stigma: Call Mental Illness a Brain Disease. Schizophrenia Bulletin, 
30(3), pp. 477-479.
80   Pescosolido, B. et al. (2010). “A Disease Like Any Other”? A Decade of Change in Public Reactions to Schizophrenia, 
Depression, and Alcohol Dependence. American Journal of Psychiatry, 16, pp. 1321–1330.
81  Read, J.; Haslam, N.; Sayce, L. & Davies, E. (2006). Prejudice and schizophrenia: a review of the “mental illness 
is an illness like any other” approach. Acta Psychiatrica Scandinavica, 114, pp. 303–318.
82  Read, J. & Harré, N. (2001). The role of biological and genetic causal beliefs in the stigmatisation of ‘mental 
patients’. Journal of Mental Health, 10(2), pp. 223–235.
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Per contra, els efectes contraproduents són:

Incrementa l’associació amb la perillositat i la impredictibilitat. Atribuir 
el comportament a un procés patològic cerebral fa pensar que les persones 
afectades no tenim gaire control sobre les nostres reaccions.

Empitjoren les actituds i el desig de distància social. En incrementar 
l’atribució de perillositat i impredictibilitat, augmenta la por i rebuig, generant 
reluctància a implicar-se afectivament amb nosaltres.

Un cas especial del discurs biomèdic és l’explicació causal dels trastorns mentals en 
termes de predisposicions genètiques. Aquesta orientació resol l’atribució de 
responsabilitat personal però, paradoxalment, agreuja tots els altres components 
de l’estigma83,84,85.

Efecte d’essencialisme. El discurs genètic del trastorn fa que es pensi com 
a inherent a la persona, intrínsec, essencial. Genera un efecte de distinció 
categorial, pensant-nos com qualitativament diferents. 

Efecte de pessimisme. Les persones pensen els problemes de salut derivats 
de causes genètiques com més seriosos, crònics i irreversibles. Aquesta 
concepció incrementa les perspectives negatives del procés.

Efecte de restricció reproductiva. Si portem el trastorn als gens, no ens 
hauríem de reproduir. Afecta a la possibilitat de construir relacions de parella. 
En aquest sentit, el trastorn no es contagia però l’estigma sí.

83   Phelan, J. (2005). Geneticization of deviant behavior and consequences for stigma: the case of mental illness. 
Journal of Health and Social Behavior, 46(4), pp. 307–322
84   Phelan, J.; Yang, L. & Cruz-Rojas R. (2006) Effects of Attributing Serious Mental Illnesses to Genetic Causes on 
Orientations to Treatment. Psychiatric Services, 57(3), pp. 382-387
85   Beresford, P. & Wilson, A. (2002). Genes Spell Danger: mental health service users/survivors, bioethics and 
control. Disability & Society, 17(5), pp. 541–553
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ESTRATÈGIES I EINES PERSONALS
DAVANT L’ESTIGMA

Cuidar el nostre vocabulari

Si volem canviar el món, el primer que podem fer és començar per canviar 
nosaltres mateixes i el nostre entorn proper. Hi ha diferents estratègies que podem 
desplegar avui mateix per iniciar el procés de canvi.

El primer que podem fer és cuidar el nostre vocabulari. La manera com parlem 
i les expressions que utilitzem poden reproduir l’estigma i fomentar l’autoestigma. 
El vocabulari i les formes sintàctiques utilitzades generen efectes de sentits i 
conseqüències que van més enllà de les intencions de l’emissor del missatge. En 
aquest aspecte, les recomanacions principals són86:

Recomanacions del que cal evitar:

S’han d’evitar els verbs d’essència: El verb ser i totes les seves conjugacions 
(és, són, etc.), converteixen una qualitat en part essencial de l’objecte al qual 
s’apliquen. En aquest cas, un trastorn mental deixa de ser una part i passa a 
ser allò essencial que ens defineix com a persona.

S’han d’evitar els diagnòstics com a nom propi: No s’ha de caure en 
l’error de transformar en nom propi els estats o diagnòstics de les persones. 
Dir, per exemple, “un esquizofrènic” substancialitza un estat o un diagnòstic i 
ens redueix al nom d’un trastorn.

No s’han d’utilitzar adjectius que etiqueten: Si s’utilitza un adjectiu 
que lliga a una qualitat a la persona, aquesta qualitat es fa inherent, enlloc 
d’anomenar un estat. Per exemple, no s’ha de dir “una persona esquizofrènica”, 
sinó “una persona que té esquizofrènia”.

86   Sampietro, H. i Caussa, A. (2011). Guia d’estil de Comunicació i Regles d’Interacció. Disseny de la campanya 
Obertament. Spora Consultoria Social.
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Cal evitar l’ús dels articles i expressions que generalitzen: Els articles 
de tercera persona del plural “els, les” generalitzen a tot el col·lectiu, sense 
atendre les possibles diferències individuals entre les persones. Tot i que es 
comparteixi el mateix diagnòstic, cada persona és única. Per exemple, s’ha 
d’evitar dir: “els bipolars”.

Recomanacions de com cal parlar:

Cal utilitzar verbs de procés: És preferible utilitzar verbs que fan referència a 
una situació o circumstància momentània o, al menys, no essencial a la persona. 
Per exemple, es poden utilitzar els verbs tenir, passar, viure, experimentar, etc. 
i el nom del trastorn.

S’ha de parlar de persones:  S’ha de tenir present sempre que es que vivim 
el trastorn mental som una persona. Així, cal fer referència a aquest fet a l’hora 
de fer la descripció. Per exemple: “una persona amb”, “la persona que té...”, 
etc.

No classificar tipus d’éssers ni tractar casos

Els equips professionals hauríem de tenir sempre present que els diagnòstics 
psiquiàtrics són eines de treball, pensats per orientar les intervencions i el 
tractament. En tant que no hi ha marcadors biològics, la seva utilitat rau en el seu 
valor heurístic, pragmàtic, en l mesura que ajuden a pensar com treballar, però 
de cap de les maneres classifiquen tipus d’éssers. No existeix quelcom com “els 
esquizofrènics”.

No hem d’oblidar que els diagnòstics no són la identitat de la persona i encara 
menys la persona en sí. Les persones som molt més que els diagnòstics que 
rebem. A més, els diagnòstics canvien i evolucionen al llarg del temps, no deixen 
de ser una convenció social i cultural. Allò que en un context o moment històric 
determinat és considerat com a psicopatològic, en altra societat i moment deixa 
de ser-ho. Si oblidem quina és la natura i funció dels diagnòstics, podem reproduir 
estereotips socials i reforçar l’autoestigma.

Igualment, com a professionals hem 
de tenir sempre present que atenem 
o acompanyem una persona, no 
estem tractant un cas. Especialment 
en contexts d’atenció hospitalària 
(Urgències, Aguts, Subaguts, Llarga 
Estada), per molt greus que siguin 
els símptomes, no hem d’oblidar que 
sempre hi ha una persona que està 
patint o travessant un moment difícil, 
amb la seva història i circumstàncies de 
vida.



32

Centrar la nostra mirada en els símptomes, els pròdroms, l’adherència al 
tractament (farmacològic) i altres variables biomèdiques pot fer que desatenguem 
la subjectivitat de la persona que acompanyem. Això pot promoure que les 
persones ens identifiquem amb el diagnòstic, enfortint el seu efecte identitari.

Creure en la recuperació i en les persones

És fonamental com a professionals transmetre un missatge d’esperança i 
aportar exemples de recuperació. Totes les persones podem millorar la nostra 
salut mental i el nostre benestar, amb més o menys dificultats segons els nostres 
problemes de salut mental. Cadascuna al nostre ritme, amb el nostre bagatge 
d’experiència i eines pròpies o del nostre entorn, i des de les nostres circumstàncies 
de vida i història personal, podem fer els aprenentatges necessaris.

Aquesta idea inclou també tenir cura de la manera com parlem, no referint-nos 
a les persones en termes de cronicitat i irrecuperabilitat. No existeixen les 
persones cròniques, sinó els processos de cronificació. Si pensem en termes 
de processos i circumstàncies, enlloc de persones, les intervencions es fan amb 
una altra mirada, menys pessimista, en relació a què podem fer per ajudar a 
millorar una situació.

Creure en les persones també significa apostar per les decisions compartides. 
En salut mental, si no s’escolten les nostres preferències, si no ens tenen en compte 
a l’hora de planificar els tractaments, la nostra implicació decau i pot acabar en un 
abandonament. Abandonar el paternalisme és terapèuticament aconsellable. En 
aquest sentit, la recerca mostra que:

“En aplicar aquesta forma de decisió compartida en l’àmbit de 
la salut mental, es produeix en els pacients un augment en la 
qualitat de vida, una major comunicació amb els professionals 
i, per tant, una major aliança terapèutica, i fins i tot una major 
adherència farmacològica.87”

(Ramos-Pozón, 2016)

Enfortir i promoure l’associacionisme en salut mental

Com a professionals podem recolzar els moviments activistes de salut mental en 
primera persona, afegint-nos a una entitat, ajudant a difondre els seus objectius, 
creant vincles i projectes compartits o recomanant a les persones usuàries participar-
hi. L’activisme és beneficiós per combatre l’estigma i, sobretot, l’autoestigma. 
Les persones que hi participem, expressem que ens resulta beneficiós per molts 
motius88:

Pot donar sentit a les nostres vides. És una activitat a través de la 
qual construir una imatge positiva de nosaltres mateixes i pot ser un espai 
d’empoderament, en sentir que la nostra veu té ressò i és escoltada.

87  Ramos-Pozón, S. (2016). Las decisiones compartidas en salud mental: mitos, barreras y beneficios. Revista de 
Psiquiatría y Salud Mental, 9(3), Pág. 175 – 176
88  Sampietro, H.; Gavaldà, C. i Sicilia, L. (2017). Estudi Qualitatiu: Conceptes i Eines per la Recuperació i el Benestar. 
Significats i estratègies de les persones amb experiència de trastorn mental. Projecte Activa’t per la Salut Mental, de 
la Generalitat de Catalunya, Salut Mental Catalunya i Federació Veus.
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Ens permet desenvolupar un rol social valorat. Les persones ens auto-
valorem en funció de com som valorades pels altres: Fer activisme pot atorgar-
nos un sentiment d’utilitat, per a la societat i per a nosaltres mateixes, que 
reforça la nostra autoestima.

Reforça el sentit pertinença a la comunitat. Formar part d’una comunitat 
en la qual hom pugui exercir un rol socialment valorat és una estratègia 
imprescindible per recobrar la nostra vida.

Ens permet lluitar col·lectivament contra l’estigma i pels nostres drets. 
Els moviments associatius treballen per contrarestar actituds i estereotips 
socials negatius i per ser respectades com a ciutadanes de ple dret.

Ajuda a construir o reconstruir la nostra identitat des d’un rol diferent al 
de malalt, atorgant un valor positiu a la pròpia experiència. El que hem viscut 
pot ser un bagatge de coneixement que ens ajudi a nosaltres i als altres.



34

Referències Bibliogràfiques:

Alexander, L. & Link, B. (2003). The impact of contact on stigmatizing attitudes toward 
people with mental illness. Journal of Mental health, 12(3), pp. 271-289.

Balasch, M.; Caussa, A.; Faucha, M. i Casado, J. (2016). L’estigma i la discriminació en la 
atenció a la salut mental a Catalunya 2016. Barcelona. Obertament

Baumann, A. (2007). Stigmatization, social distance and exclusion because of mental 
illness: The individual with mental illness as a ‘stranger’. International Review of Psychiatry, 
19(2), pp. 131–135

Beresford, P. & Wilson, A. (2002). Genes Spell Danger: mental health service users/
survivors, bioethics and control. Disability & Society, 17(5), pp. 541–553

Byrne, P. (2000). Stigma of mental illness and ways of diminishing it. Advances in Psychiatric 
Treatment, 6 (1) pp. 65-72

Caussa, A; Sol, M.; Faura, R.; Garcia, N. & Domènech, M. (2007). “La relació entre usuaris i 
professionals en l’ambit de la salut mental”. Projecte ADEMM: conciènciació i empoderament 
dels usuaris. Divulgació de les seves opinions.

Caussa, A; Sampietro, H. i Faura, R. (2009). “La relación entre las personas usuarias y 
profesionales en el ámbito de la salud mental. 2º Estudio Psicosocial: el proceso terapéutico”. 
Proyecto ADEMM: concienciación y empoderamiento de los usuarios. Divulgación de sus 
opiniones.

Caussa, A.; Sampietro, H. i Faura, R. (2011) Antecedents i experiència: història de les 
campanyes antiestigma en salut mental. Informe previ per al disseny de la campanya 
Obertament. Spora Consultoria Social.

Charbonneau, M. (2007). Stigma and discrimination – as expressed by mental health 
professionals. Research report. Mood Disorders Society of Canada.

Colligan, M. et al (1977) Occupational Incidence Rates of Mental Health Disorders. Journal 
of Human Stress, 3(3), pp. 34-39.

Corrigan, P. et al. (2001) Three Strategies for Changing Attributions about Severe Mental 
Illness. Schizophrenia Bulletin, 27(2), pp. 187-195.

Corrigan, P. (2004). How stigma interferes with mental health care. American Psychologist, 
59(7), pp. 614-625.

Corrigan, P. & Watson, A. (2004). Stop the Stigma: Call Mental Illness a Brain Disease. 
Schizophrenia Bulletin, 30(3), pp. 477-479.

Corrigan, P.; Larson, J. & Rüsch, N. (2009). Self-stigma and the “why try” effect: impact on 
life goals and evidence-based practices. World Psychiatry, 8(2), pp. 75-81

Corrigan, P.; Rafacz, J. & Rüsch, N. (2011). Examining a progressive model of self-stigma 
and its impact on people with serious mental illness. Psychiatry Research, 189, pp. 339–343



35

Corrigan, P. & Rao, D. (2012). On the Self-Stigma of Mental Illness: Stages, Disclosure, and 
Strategies for Change. Canadian Journal of Psychiatry, 57(8), pp. 464–469.

Couture, S. & Penn, D. (2003). Interpersonal contact and the stigma of mental illness: a 
review of the literature. Journal of Mental Health, 12 (3), pp. 291-305.

Cowan, S. (2003). NIMBY syndrome and public consultation policy: the implications of a 
discourse analysis of local responses to the establishment of a community mental health 
facility. Health and Social Care in the Community, 11(5), pp. 379–386.

Crocker, J.; Major, B. & Steele, C. (1998). Social Stigma. En: Gilbert, D.; Fiske, S. & 
Lindzey, G. (Eds.): “The Handbook of social psychology”. 4t edition, pp. 504-553. New 
York: McGraw-Hill.

Goffman, E. (1963). Estigma: la identidad deteriorada. Amorrortu Editores. 2006.

García Gutiérrez, C. y Cortés Escarcega, I. (2012). Percepción del usuario del trato digno 
por enfermería en un hospital del Estado de México. Revista CONAMED, vol.17, núm. 1.

Granados, G.; López Rodríguez, M. y Márquez, V. (2012). “Actitudes y creencias de alumnos 
de enfermería hacia las personas con alteraciones en la salud mental”. I Congreso Nacional 
de Sensibilización al Estigma Social en Salud Mental, Libro de Actas. Pág. 55-57.

Henderson, M., Brooks, S., Del Busso, L., Chalder, T., Harvey, S. & Hotopf, M. (2012). 
Shame! Sel-stigmatisation as an obstacle to sick doctors returning to work: a qualitative 
study. BMJ, 2 (5), pp. 1–8.

Jorm, A.; Korten, A.; Jacomb, P.; Christensen, H. &Henderson, S. (1999). Attitudes towards 
people with a mental disorder: a survey of the Australian public and health professionals. 
Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 33, pp. 77–83.

Levey, S. (1995). Dangerousness, Unpredictability and Fear of people with Schizophrenia. 
Journal of Forensic Psychiatry, 6 (1), pp. 19-39.

Link, B. & Cullen, T. (1986). Contact with the Mentally Ill and Perceptions of How Dangerous 
They Are. Journal of Health and Social Behavior, Vol. 27, pp. 289-302.

Nairn, R. (2007). Media portrayals of mental illness, or is it madness? A review. Australian 
Psychologist, 42(2), pp. 138 – 146.

Pescosolido, B. et al. (2010). “A Disease Like Any Other”? A Decade of Change in Public 
Reactions to Schizophrenia, Depression, and Alcohol Dependence. American Journal of 
Psychiatry, 16, pp. 1321–1330.

Phelan, J. (2005). Geneticization of deviant behavior and consequences for stigma: the 
case of mental illness. Journal of Health and Social Behavior, 46(4), pp. 307–322.

Phelan, J.; Yang, L. & Cruz-Rojas R. (2006) Effects of Attributing Serious Mental Illnesses 
to Genetic Causes on Orientations to Treatment. Psychiatric Services, 57(3), pp. 382-387.

Pol, E.; Di Masso, A.; Castrechini, A.; Bonet, M. & Vidal, T. (2004). Psychological parameters 
to understand and manage the NIMBY effect. European Review of Applied Psychology, Vol 
56(1), pp. 43-51.



36

Read, J. & Harré, N. (2001). The role of biological and genetic causal beliefs in the 
stigmatization of ‘mental patients’. Journal of Mental Health, 10(2), pp. 223–235.

Read, J.; Haslam, N.; Sayce, L. & Davies, E. (2006). Prejudice and schizophrenia: a review 
of the “mental illness is an illness like any other” approach. Acta Psychiatrica Scandinavica, 
114, pp. 303–318.

Redondo García, I. (2014). “Aspectos que dificultan la salud mental relacional en el ámbito 
sanitario”. XXXI Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. Pág. 57-63.

Rotenstein, L., Ramos, M., Torre, M., Segal, Peluso, M., Guille, C., Sen, S. & Mata, D. 
(2016). Prevalence of Depression, Depressive Symptoms, and Suicidal Ideation Among 
Medical Students A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of the American Medical 
Association, 316 (21), pp. 2214-2236

Sampietro, H. (2010). Enfermedad Mental y Violencia en los Medios de Comunicación. ¿Una 
asociación ilícita? Quaderns De Psicologia, 12(1), Pág. 95-107

Sampietro, H. i Caussa, A. (2011). Guia d’estil de comunicació i regles d’interacció. Disseny 
de la campanya Obertament. Spora Consultoria Social.

Sampietro, H. (2015). “Estigma o Discriminación en la Atención en Salud Mental”. XXXII 
Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. Pág. 115-136.

Sampietro, H.; Gavaldà, C. i Sicilia, L. (2017). Estudi Qualitatiu: Conceptes i Eines per 
la Recuperació i el Benestar. Significats i estratègies de les persones amb experiència de 
trastorn mental. Projecte Activa’t per la Salut Mental, de la Generalitat de Catalunya, Salut 
Mental Catalunya i Federació Veus.

Schulze, B. (2007). Stigma and mental health professionals: A review of the evidence on an 
intricate relationship. International Review of Psychiatry. Vol. 19(2), pp. 137-155

Schulze, B. & Angermeyer, A. (2003). Subjective experiences of stigma. A focus group study 
of schizophrenic patients, their relatives and mental health professionals. Social Science & 
Medicine, 56, pp. 299–312

Slopen, N.; Watson, A.; Gracia, G. & Corrigan, P. (2007). Age Analysis of Newspaper 
Coverage of Mental Illness. Journal of Health Communication, 12, pp. 3-15.

Stier, A. & Hinshaw, S. (2007). Explicit and Implicit Stigma against individuals with mental 
illness. Australian Psychologist, 42(2), pp. 106-117

Staszak, J. (2008). Other/Otherness. En Kitchin R. & Thrift N. (Eds.). International 
Encyclopaedia of Human Geography, Oxford, Elsevier, vol. 8, pp. 43-47. 

Thornicroft, G.; Rose, D.; Kassam, A. & Sartorius, N. (2007). Stigma: ignorance, prejudice 
or discrimination? British Journal of Psychiatry, 190, pp. 192-193

Vogel, D.; Wade, N. & Hackler, A. (2007). Perceived Public Stigma and the Willingness to 
Seek Counseling: The Mediating Roles of Self-Stigma and Attitudes Toward Counseling. 
Journal of Counseling Psychology, 54(1), pp. 40 –50



37

Wahl, O. (1999). Mental health consumers’ experience of stigma. Schizophrenia Bulletin, 
25(3), pp. 467-478

Watson, A.; Corrigan, P.; Larson, J. & Sells, M. (2007). Self-Stigma in People with Mental 
Illness. Schizophrenia Bulletin, Vol. 33(6), pp. 1312–131

Wells, J. (2011). The impact of stress amongst health professionals. Journal of Mental 
Health, 20 (2), pp. 111–114.

Zippay, A. (2007). Psychiatric residences: notification, NIMBY, and neighborhood relations. 
Psychiatric Service, 8(1), pp. 109-130.



ActivaMent Catalunya Associació

NIF: G65671828

C/ Rocafort 242 Bis, 3a Planta

(08029) Barcelona

Telèfon: 600 687 634

www.activament.org

activament@activament.org  

Material elaborat amb el suport de:

http://www.activament.org/
mailto:activament@activament.org


Autor: Hernán María Sampietro

Imatge de portada: Sergi Balfegó

DOSSIER PER AL MÒDUL D’EMPODERAMENT



El concepte de poder 

De qué parlem quan parlem d’empoderament? 

El poder en (des de) Foucault 

Poder psiquiàtric i rol de malalt 

Poder, discurs i efecte identitari 

El Rol de Malalt: definició 

El Rol de Malalt: Per què s’assumeix? 

El Rol de Malalt: Efectes del diagnòstic psiquiàtric 

Edat del primer episodi i rol de malalt 

Poder, opressió i subversió 

Poder: reproducció, inversió o subversió 

Relacions de poder asimétriques i opressió 

Relacions de poder simètriques i empoderament

El concepte d’empoderament 

Origen del concepte 

Definició de l’empoderament en salut mental

Què fa falta per empoderar-se

Dimensions de l’empoderament

Dimensió personal de l’empoderament

Dimensió social de l’empoderament

La necessitat de promoure l’Empoderament en salut mental 

Com promoure l’empoderament 

Promoure les Decisions Compartides 

Fomentar l’autocura i la responsabilització 

ÍNDEX

4

4

5

8

8

8

9

10

11

12

12

12

13

14

14

15

15

19

19

20

20

22

22

22



Afavorir la participació en Espais de Suport Mutu

Obrir Espais de participació en la planificació dels serveis 

Reflexió Final: 

 Referències bibliogràfiques 

23

25

25

26



4

EL CONCEPTE DE PODER

De què parlem quan parlem d’empoderament?

La paraula Empoderament1 és un neologisme, un nou concepte que sorgeix de 
la paraula poder. És una traducció de l’anglicisme empowerment, que deriva de 
power (poder). Parlar d’empoderament, per tant, suposa una concepció de què 
és el poder.

De què parlem quan parlem de poder?

Si la noció d’empoderament inclou la idea de poder, inversament, la manera com 
entenem què és el poder definirà allò que hem de fer per a engegar i portar 
endavant un procés d’empoderament.

Qui ja tenim una edat, vam veure una sèrie 
infantil que es deia He-Man, personatge 
que s’empoderava per combatre el mal. 
Com ho feia? Aixecava la seva espasa al 
cel, cridava: “Por el Poder de Greyskull”, 
queia un raig amb un manà de poder, i 
aleshores deia: “Ja tinc el Poder”.

Aquesta concepció, simplista i maniquea 
del poder hi és present en bona part de 
la mitologia i les llegendes occidentals. 
Bàsicament, la idea és que el poder és 
quelcom que ens és atorgat o tret, per 
algú que en té més (sovint relacionat amb 
forces bones o dolentes).

A l’hora de pensar què és el poder, ens trobem que existeixen dues idees molt 
diferents, contraposades, sobre la seva natura, origen i efectes:

D’una banda, trobem la concepció comuna i estesa del poder com una cosa, el 
poder de He-Man:

Quelcom que es té, s’atorga o es treu

Que ve “de dalt a baix”.

I que traduït a l’empoderament s’entén com algú més poderós que ens 
empodera, que fa quelcom per a que nosaltres tinguem més poder: “Vine, que 
t’empodero”.

1  La paraula Empoderament encara no ha estat inclosa com a forma normativa per l’Institut d’Estudis Catalans. Tot i 
que la forma correcta actual és apoderament, preferim fer ús del neologisme, en tant que recull un significat diferent, 
que veurem a les següents pàgines. 
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De fet, la majoria de les persones quan pensem en el terme poder solem tenir 
aquestes idees. Ens imaginem una mena de força o qualitat que les persones 
tindríem a dins en major o menor quantitat, i per això creiem que hi hauria 
persones amb més o menys poder. Aquesta concepció, però, és massa simplista i, 
fins i tot, equivocada.

De l’altra banda, hi ha una concepció del poder com a relacions, per això és 
parla de relacions de poder. En aquesta concepció:

El poder és quelcom que es construeix en -i defineix i regula les- relacions 
socials.

El poder no és només vertical, de dalt a baix, també pot ser horitzontal, donar-
se sense diferències de jerarquies.

El poder no va en una única direcció, de qui té més a qui té menys (o a la 
inversa), el poder suposa reciprocitat. En tota relació de poder hi ha, com a 
mínim, dues parts.

Si el poder és relacional, aleshores l’empoderament és un procés social i 
personal. Suposa una transformació tant de les relacions de poder com del 
paper que juguem les persones en aquestes relacions.

El poder en (des de) Foucault

Actualment, a les ciències socials, el concepte de poder que existeix és relacional 
i acostuma a seguir les idees de Michael Foucault. És un autor francès que va 
dedicar bona part de la seva obra a analitzar les institucions, les relacions de poder 
que construeixen i expressen, i els seus efectes sobre les persones i les societats. 
En definir què és, Foucault deia:

“El poder en el sentit substantiu no existeix. La 
idea que hi ha quelcom situat en -o emanat de- un 
punt donat, i que aquesta cosa és un «poder», em 
sembla que es basa en una anàlisi equivocat. En 
realitat el poder vol dir relacions, una xarxa més 
o menys organitzada, jerarquitzada, coordinada.2”     

(Michel Foucault, 1979)

Des de Foucault, el poder no és una qualitat de ningú ni una propietat de les 
institucions. Tota relació social és vehicle i expressió del poder. És el nom de 
l’equilibri de forces que regula les relacions socials.

2  Foucault, M. (1979). Microfísica del poder. Ediciones de La Piqueta.
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“El poder no és una força amb la que estan investides determinades 
persones; és el nom donat a una complexa relació estratègica en 
la societat. En realitat, el poder significa relacions.3”

(Michel Foucault, 1979)

Quan pensem el poder en termes de relació, veiem les persones, els grups i les 
comunitats d’una manera diferent. 

No hi ha persones poderoses i persones impotents

El poder no és un atribut d’algunes persones, no és una qualitat essencial, no és 
quelcom que defineix l’ésser. Pensat d’aquesta manera, el poder ja no s’hauria 
d’entendre com quelcom que es té o que s’és. Per contra, és quelcom que s’obté, 
s’atorga, s’ostenta, es delega, s’imposa, s’accepta o es resisteix. Aleshores, quan 
parlem de poder hem d’utilitzar verbs que fan referència a relacions entre 
persones.

Hi ha persones empoderades i persones desempoderades

És en els intercanvis i les relacions, estructurades socialment, a on les persones 
obtenen o deleguen poder. L’empoderament o el desempoderament són el resultat 
de processos socials. Així, sempre que ens trobem amb persones desempoderades, 
descobrirem un joc de rols recíprocs que pressuposen diferències de jerarquies 
dins d’un grup o context social. Inversament, quan ens trobem amb persones que 
ostenten un poder és perquè juguen el rol més jeràrquic dins d’un grup. Un rol 
que existeix precisament per tots els altres rols recíprocs que li permeten exercir 
aquest poder.

Un altre error o limitació freqüent que cometem quan pensem en el poder és 
que tan sols atenem a les relacions asimètriques, al poder que s’exerceix “sobre” 
les persones, el que evidencia diferències de jerarquia. Així, quan pensem en el 
terme poder, se’ns acudeixen paraules o idees que tenen a veure amb el control, 
la dominació o la imposició a sobre dels altres. De fet, moltes definicions 
tradicionals de poder també entenen el concepte d’aquesta manera. Per exemple, 
Max Weber4 (1946) deia que el poder es relaciona amb la capacitat per aconseguir 
que les altres persones facin el que volem, independentment dels seus desitjos o 
interessos.

Però el poder també està en les relacions simètriques, és el poder que es genera i es 
comparteix entre iguals, el que es dóna quan no hi ha diferències de jerarquia. Per 
tant, el poder no s’esgota en la seva dimensió de domini. També cal definir-lo com 
quelcom que es caracteritza per la col·laboració, l’intercanvi i la reciprocitat. 
És clar que associar-nos, reunir-nos, cooperar en relacions socials d’igualtat ens 
pot empoderar. Hi ha molts exemples de persones que s’associen entre iguals per 
empoderar-se: els moviments sindicals, el Black Power, l’alliberació femenina o 
la reivindicació de drets del col·lectiu LGBT+. En tots aquests casos, es tracta de 

3   Ob. Cit.
4   Weber, M. (1946) Essays in Sociology. Routledge Sociology Classics. 1991.
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membres d’un mateix estatus social que s’organitzen i cooperen per a modificar 
unes relacions de poder desiguals. En aquest sentit, el poder serveix per a dominar, 
però també per alliberar.

Ara bé, en tots els casos, també quan hi ha asimetria i dominació, el poder existeix 
i se sustenta per quelcom més que la força de la imposició. La seva potència rau 
en la Dimensió generativa del poder.

Què és això de la Dimensió generativa del poder?

Significa que més que per prohibició, el poder funciona pels efectes que genera. 
Des de Foucault sabem que el poder actua molt més enllà que per la força o 
l’engany. Més que limitar o reprimir, el poder ens presenta alternatives vàlides per 
a l’acció, regula això que acceptem com a veritat, encausa les nostres conductes 
en unes direccions determinades. En definitiva, el poder influeix decisivament en 
la producció de la nostra subjectivitat. 

“El que fa que el poder se sostingui, que sigui acceptat, és 
senzillament que no pesa només com a potència que diu no, 
sinó que cala de fet, produeix coses, indueix plaer, forma saber, 
produeix discursos; cal considerar-lo com una xarxa productiva 
que passa a través de tot el cos social en lloc de com una instància 
negativa que té per funció reprimir.5”

(Michel Foucault, 1981)

Pensem com exemple en el patriarcat i el discurs de l’amor romàntic. Aleshores, 
veiem com el poder afecta com ens relacionem, com ens sentim, què ens agrada, 
què està bé o malament que ens agradi, què pensem, quins són els nostres valors, 
com ens definim a nosaltres mateixes. En definitiva, construeix la nostra identitat.

5    Foucalt, M. (1981) Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones. Alianza Editorial. 2000
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PODER PSIQUIÀTRIC I ROL DE MALALT

Poder, discurs i efecte identitari

Els diagnòstics psiquiàtrics amb els seus efectes identitaris són un altre exemple 
concret de com els discursos i les relacions de poder produeixen subjectivitat, i 
afecten com ens definim, ens valorem, ens sentim, les relacions que establim, la 
nostra autoestima i com, en definitiva, construïm qui som i com vivim la nostra 
vida.

Quan això succeeix, quan la nostra identitat es construeix des del diagnòstic 
psiquiàtric i la nostra subjectivitat respon als estereotips socials sobre què es 
pot esperar d’una persona amb un trastorn mental, juguem el rol de malalt i 
s’enforteixen les probabilitats de cronificació del nostre procés.

El Rol de Malalt: definició

Fa molts anys ja que s’ha estudiat i descrit el rol de malalt. Va ser Talcott Parsons 
el primer en adonar-se que a la institució sanitària totes les persones desenvolupen 
rols. No tan sols els professionals, sinó també les persones amb una malaltia o un 
trastorn juguen un rol en aquest context.

“El rol de malalt és el comportament que la 
societat espera d’una persona amb una malaltia 
o un trastorn. Quan una persona juga el rol de 
malalt desenvolupa unes pautes de conducta 
socialment apreses, que són independents del seu 
procés, però que s’adquireixen per experiència 
quan es porta un diagnòstic.6”      

(Talcott Parsons, 1951)

En salut mental és molt habitual que les persones aprenem a comportar-nos com 
si estiguéssim sempre simptomàtics o en risc de recaure, autolimitant la nostra 
vida.

6     Parsons, T. (1951). The social system. London: Routledge.
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El rol de malalt: Per què s’assumeix?

Assumir el rol de malalt comporta diverses avantatges

Hi ha diverses contrapartides que la societat ofereix a la persona si desenvolupa 
adequadament el seu rol. En primer lloc, hi ha diverses prestacions socials, serveis 
i beneficis derivats del seu estat als quals la persona pot accedir. Però, a més a 
més, hi ha tota una sèrie de beneficis secundaris que es deriven de la reacció de 
les persones al fet d’estar malalts (però que no depenen de la malaltia): major 
atenció del seu entorn, disminució de les exigències dels altres i de l’autoexigència, 
alliberació de les seves responsabilitats socials habituals, etc.

El rol de malalt també comporta obligacions i pèrdues

Les persones amb una malaltia o un trastorn estan socialment obligades a 
considerar el seu estat com a indesitjable i, per tant, tenen l’obligació d’intentar 
millorar i curar-se tan aviat com sigui possible. En aquest sentit, la salut (l’obligació 
de recuperar-la) es posa per sobre de la llibertat de la persona a escollir. A més 
a més, a la nostra societat, on la salut està regulada per la institució sanitària, 
es considera que la persona ha de buscar ajuda professional i ha de cooperar 
en el procés de curació. La paraula de la persona que juga el rol de malalt es 
veu supeditada a l’aprovació de la paraula del professional. No pot contradir-la. 
Assumir aquest rol, per tant, arrossega una relativa pèrdua de llibertat i, fins i tot, 
d’estatus.

El desig de gaudir dels beneficis, però evitar les pèrdues, dona lloc a un complicat 
joc d’interaccions i conflictes dins de la institució sanitària.

Jugar el rol no significa impostar un paper per aconseguir beneficis, sinó assumir 
inconscientment una manera d’ésser. Tots els rols socials tenen aquest efecte de 
producció de subjectivitat, perquè delimiten la manera com ens veuen i tracten 
els demés i com ens mirem a nosaltres mateixes.

Entre els efectes més importants de la producció de subjectivitat, destaquem:

Com ens definim: Expressions com “Hola, sóc esquizofrènic”, “És que sóc 
bipolar”, “Els malalts mentals som...” evidencien una identitat de malalt. La 
manera com parlem de nosaltres mateixes afecta la nostra forma de ser al món 
i el desplegament de les nostres capacitats.

Què sentim: D’acord a si assumim o no el rol, podem pensar-nos com capaces 
o incapaces, confiar o no en nosaltres mateixes, creure que podem prendre 
les nostres decisions o que necessitem supervisió. Igualment, un altre risc 
és patologitzar totes les nostres emocions i mirar com si fossin símptomes 
tot el que sentim: si ens enfadem, si estem molt contentes, si quelcom ens 
entristeix, etc.
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Com ens relacionem: la seguretat o inseguretat per les relacions socials, 
l’autonomia per construir vincles d’amistat o parella, l’anticipació de 
discriminació i/o rebuig, el nostre propi aïllament, etc., són formes com pot 
manifestar-se el rol de malalt.

Què fem (o no fem) a la vida: “No és bo que els malalts mentals fem...”, “Jo 
no sóc capaç”, “No vaig poder fer-ho i millor no tornar a intentar-ho”. Assumir 
el rol de malalt fa que limitem les nostres possibilitats de creixement i actuació 
a la vida, perquè prenem com a referència el moment o moments en els quals 
el patiment o símptomes no ens permetien fer certes coses. Haver perdut un 
any d’institut o haver interromput els estudis no significa que mai més puguem 
estudiar. Trobar-nos en una època que no podem cuidar de nosaltres mateixes 
no vol dir que mai serem capaces de ser bona mare o bon pare.

El rol de malalt: Efectes del diagnòstic psiquiàtric

Els efectes del diagnòstic psiquiàtric s’entenen clarament des dels estudis de la 
categorització social i de l’estigma. La idea bàsica és que tot allò que classifica a 
les persones o els grups com a diferents, com un “altre” del nosaltres, afecta la 
manera com les valorem i les tractem, sovint de manera inconscient.

“El nom que donem als grups humans, a diferència del nom que 
donem a les agrupacions de coses, té efectes sobre els subjectes 
classificats. Quan classifiquem persones, quan els atribuïm un 
diagnòstic, inevitablement hi haurà conseqüències per a aquests 
subjectes.7”                 

(Sandra Caponi, 2009)

En aquest sentit, els diagnòstics psiquiàtrics tenen tres efectes generatius 
principals:

1    CREEN IDENTITAT

Les persones comencem a definir-nos a nosaltres mateixes i a explicar tot el que 
fem en funció del diagnòstic. Ser identificats amb un nom que defineix un tipus 
d’ésser fa que moltes acabem assumint aquesta descripció.

2    DESEMPODEREN

Apareixen autolimitacions i limitacions socials, que no depenen dels propis 
símptomes, sinó de les idees estereotipades i els prejudicis sobre el trastorn 
mental i les persones diagnosticades.

7   Caponi, S. (2009) Un análisis epistemológico del diagnóstico de depresión. Comunicação, saúde, educaçao. 
Volumen 13, Nº 29. Pág. 327-338
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3    CRONIFIQUEN

Les limitacions derivades del diagnòstic duren més que els propis símptomes. Hi 
ha patiment i dificultats que tenen a veure amb tot allò que hem renunciat, que no 
fem o que no hem après a fer, pel fet d’estar diagnosticats.

Edat del primer episodi i rol de malalt

Si bé el rol de malalt el podem aprendre totes les persones que passem pel sistema 
sanitari, en salut mental és especialment significativa la seva presència perquè 
coincideix que:

La majoria de problemes de salut mental comencen quan les persones encara 
estem construint la nostra identitat: el 50% dels primers episodis es donen a 
la infància i adolescència i el 75% fins la primera joventut.8

Bona part dels diagnòstics psiquiàtrics són per a tota la vida. Això suposa haver 
de pensar-nos “per sempre” sota aquesta condició.

Quan el primer episodi succeeix a aquestes edats, hi ha un major efecte tant del 
problema de salut mental com de l’aprenentatge del rol de malalt perquè:

Afecta a la construcció d’un projecte vital, dificulta establir què volem ser 
(més enllà de malalts).

Afecta la vida quotidiana, el tipus de relacions que establim, les capacitats 
socials i l’autoestima.

Té un major efecte identitari. Tant el problema de salut mental, com la 
reacció social i els aprenentatges del rol de malalt apareixen quan encara està 
en construcció la pròpia identitat i no hi ha referències prèvies de qui som i 
com som.

8  Cañete, J. et al. (2016). Consens per a la millora de l’atenció a les persones amb Trastorns Psicòtics Incipients. Pla 
Director de Salut Mental i Addiccions, Generalitat de Catalunya.
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PODER, OPRESSIÓ I SUBVERSIÓ

Poder: reproducció, inversió o subversió

El poder, a través dels processos d’empoderament o desempoderament, té un 
efecte generatiu sobre la nostra subjectivitat, ens canvia. Potser per això, les 
ciències socials tradicionals van emfatitzar el poder com a influència i control, 
i sovint van tractar el poder com un producte o una estructura independent de 
l’acció humana9. Considerat d’aquesta manera, el poder pot ser vist com quelcom 
immodificable o impossible de canviar. 

No obstant, com ja hem vist, no hi ha poder aïllat, sinó únicament en el context de 
les relacions entre les persones. Per tant, atès que el poder es genera i produeix 
en relacions, tant el poder com les relacions de poder poden canviar. Ni el 
poder és una cosa, ni les relacions de poder són immutables. 

En la nostra relació amb el poder, les persones i els grups podem adoptar tres 
posicions possibles:

Reproducció

Inversió

Subversió

Un exemple de subversió: el feminisme no vol l’opressió de l’home per part de la 
dona, sinó l’eliminació del gènere com a construcció social que genera i justifica 
una situació d’opressió.

Relacions de poder asimètriques i opressió

Les institucions són garants de les relacions de poder establertes10. Una institució 
és un conjunt de pràctiques, creences, organitzacions i estructures d’una societat, 
que juntament amb altres institucions estretament lligades entre sí, sostenen 
i perpetuen unes determinades relacions de poder. Cada institució fa les seves 
construccions discursives per justificar, transmetre i perpetuar una situació 
d’opressió. Alguns exemples són:

Perpetuació de la situació d’opressió, amb repetició del joc de rols recíproc.

Perpetuació de la situació d’opressió, jugant els rols recíprocs intercanviats,

repetint la lògica.

Ruptura de la lògica de la relació d’opressió, nou joc sense opressors ni oprimits.

9   Lips, H. M. (1991). Women, men and power. Mountain View, CA: Mayfield.
10   Foucault, M. (1975) Vigilar y castigar. Editorial Biblioteca Nueva. 2012
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Relacions de poder simètriques i empoderament

Per generar una subversió de les relacions de poder imperants en una societat, les 
persones i col·lectius oprimits han d’esdevenir minories actives11.

Els grups humans són majoritaris o minoritaris no per la seva quantitat relativa de 
membres en relació a la resta de la societat a la que pertanyen, sinó pel seu lloc i 
paper en l’establiment i perpetuació de les normes i sistema de valors imperants. 
El grup que es troba en posició de definir i imposar el sistema normatiu hegemònic 
és considerat majoritari, i el grup que és definit i se li imposa aquest sistema, és 
considerat minoritari. Un exemple clar de minoria, tot i comptar un major número 
de membres a la societat, són les dones. La inferioritat de les minories no és 
tan sols percebuda, és real, en relació al seu accés a les institucions i espais que 
regulen les normes socials i els recursos materials i simbòlics.

Un grup minoritari es converteix en minoria activa quan es fa nòmica; és a dir, 
quan defensa unes idees i valors propis, quan té el seu propi sistema normatiu. Per 
contra, les minories passives són anòmiques: es defineixen principalment per les 
normes socials dominants d’un altre grup o un sistema social més ampli.

Les minories actives són heterodoxes, és a dir, són contra normatives, amb una 
posició divergent, per contrast i oposició, a la normes dominants. Per això tan sols 
aquestes minories mouen el conflicte dins dels grups i poden promoure un canvi 
social.

Els col·lectius oprimits que s’empoderen esdevenen minories actives. Alguns 
exemples de minories actives que lluiten per transformar i subvertir un sistema 
d’opressió són:

Per quest motiu, l’activisme és una font d’empoderament per a les persones i 
col·lectius oprimits.

11    Moscovici, S. (1981) Psicología de las minorías actives. Ediciones Morata. 1996
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EL CONCEPTE D’EMPODERAMENT

Origen del concepte

El concepte d’empoderament ha estat desenvotlupat per diverses disciplines 
o camps d’estudi: la psicologia, la pedagogia, l’economia, la sociologia, etc. 
Cadascuna d’aquestes disciplines ha utilitzat el terme amb el seu propi significat. 
Rappaport12 (1984) va observar que és fàcil definir l’empoderament a través de 
la seva absència, però és difícil definir-lo en accions concretes, atès que pren 
diferents formes per a distintes persones o en diferents contexts.

Per entendre el seu significat, podem començar per fer un recorregut pel seu 
origen. El concepte d’empoderament té dues fonts bàsiques: la Pedagogia de 
l’oprimit de Paulo Freire i la Xarxa feminista MUDAR-DAWN13.

Pedagogia de l’oprimit

Si bé Paulo Freire mai va fer servir la paraula empoderament, que és un 
anglicisme que neix a la següent dècada, els fonaments conceptuals i pràctics 
de l’empoderament ja hi són presents a la seva obra Pedagogía del oprimido. La 
seva és una teoria de la conscienciació i l’educació popular per subvertir situacions 
d’opressió. Entén l’aprenentatge com una pràctica col·lectiva, de producció de 
coneixement i alliberament de les estructures de dominació que limiten la 
participació intel·lectual, social, i política. Tota la literatura sobre l’empoderament 
té la seva obra com a referència.

MUDAR-DAWN

La paraula empoderament (empowerment, en anglès) apareix per primer cop 
al 1984, utilitzat per una xarxa de col·lectius feministes que es van trobar a 
Bangalore, a l’Índia. En aquest sentit, podem dir que l’empoderament és dona, 
pobre, no-blanca, feminista i no-heteronormativa. Des d’aquesta xarxa, defineixen 
l’empoderament com:

“Un desafiament a les relacions de poder existents, així com 
l’obtenció d’un major control sobre les fonts de poder material i 
ideològiques. L’empoderment es manifesta com una redistribució 
del poder, ja sigui entre nacions, classes, races, castes, gèneres 
o persones.14”

(Srilatha Batliwala, 1997)

12    Rappaport, J. (1984). Studies in empowerment: Introduction to the issue. Prevention in Human Services, 3, 1-7.
13    MUDAR - DAWN és una segla. En anglès, DAWN significa: Development Alternatives with Women for a New Era.
14   Batliwala, S. (1997). El significado del empoderamiento en las mujeres: nuevos conceptos desde la acción. En: 
León, M. (compiladora). Poder y empoderamiento de las mujeres. Tercer Mundo Editores. 1997
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Definició de l’empoderament en salut mental

Va ser Judi Chamberlin qui va definir què és l’empoderament en salut mental. 
Chamberlin és una psicòloga que va patir una sèrie d’ingressos psiquiàtrics, arran 
dels quals es va implicar en el moviment de supervivents de la psiquiatria, va 
esdevenir activista pels drets humans i va ser directora del National Centre for 
Empowerment, als Estats Units. En paraules de l’autora:

“Empoderar-se és desenvolupar la capacitat de 
prendre decisions que afecten la pròpia vida i la 
de la comunitat. Sense la pràctica en la presa de 
decisions, les persones es mantenen en una relació 
de dependència. Ningú pot ser independent si no 
té l’oportunitat de prendre decisions importants 
sobre la seva vida.15” 

(Judi Chamberlin, 1997)

Què fa falta per empoderar-se

Judi Chamberlin va definir quins són els elements de l’empoderament i què és 
necessari perquè el procés pugui desenvolupar-se. Segons l’autora, és fonamental 
tenir present aquests elements, perquè la paraula s’ha utilitzat amb tanta flexibilitat 
de significats que corre el risc de perdre el seu valor. D’acord amb el National 
Empowerment Center, hi ha 15 elements definitoris de l’empoderament 16:

1    Tenir poder de decisió

Sovint, les persones usuàries de salut mental som tractades pels equips 
professionals com a incapaces de prendre decisions o, al menys, com a incapaces 
de prendre la decisió “correcta”. En conseqüència, molts programes prenen una 
postura paternalista, limitant el nombre o la qualitat de les decisions que podem 
prendre. En aquests serveis podem decidir, per exemple, el menú dels menjars, 
però no sobre el conjunt del curs del nostre tractament. No obstant això, sense la 
pràctica en la pressa de decisions, les persones ens mantenim en una relació de 
dependència a llarg termini. Ningú pot ser independent si no té l’oportunitat de 
prendre decisions importants sobre la seva vida.

2    Tenir accés a la informació i els recursos

La presa de decisions no hauria de fer-se en el buit, des de la ignorància. Prenem 
millors decisions quan disposem d’informació suficient per sospesar les possibles 
conseqüències de les diverses opcions. Una vegada més, el paternalisme que 
ens trobem en molts serveis i professionals de salut mental restringeix aquesta 
informació, creient que ho fan pel nostre bé. Això pot convertir-se en una profecia 

15     Chamberlin, J. (1978). On Our Own: Patient Controlled Alternatives to the Mental Health System. New York: 
Haworth Press.
16    Els elements de l’empoderament poden llegir-se on-line a: Chamberlin, J. (1997). A Working Definition of 
Empowerment. National Empowerment Center. http://www.power2u.org/articles/empower/working_def.html 
(Consultat el 08/09/2017)

http://www.power2u.org/articles/empower/working_def.html
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auto-complerta, ja que, si manca la informació adequada i necessària, podem 
acabar prenent decisions impulsives que confirmen a les professionals la creença 
en la nostra incapacitat.

3    Disposar d’opcions per prendre decisions

Tenir alternatives per poder escollir no és simplement una qüestió de si volem sopar 
peix o carn, o d’on anem a fer la propera passejada. No té gaire sentit parlar de la 
capacitat d’elecció si no existeix un ampli ventall d’opcions amb influència sobre la 
nostra vida vers les quals prendre les decisions. La majoria de les situacions a la 
vida real són obertes, amb gran quantitat de possibles cursos d’acció, alternatives 
i conseqüències.

4    Aprendre a ser assertives

Cal aprendre a defensar els nostres drets, sense agredir ni ser agredides. Ser 
assertives vol dir saber expressar el nostre punt de vista respectant el punt de vista 
dels altres. Això no significa voler tenir sempre la raó, sinó expressar les nostres 
opinions de manera apropiada, sigui aquesta correcta o no. Totes les persones 
tenim dret a equivocar-nos. Els qui hem passat un problema de salut mental sovint 
ens han fet pensar que no tenim dret a expressar les nostres creences, drets o 
opinions. En aquest sentit, fer-nos més assertives no consisteix en passar d’estar 
sotmeses a ser problemàtiques i acusadores, sinó en evidenciar que les persones 
tenim dret a defensar els nostres drets davant situacions que sentim injustes.

5    Sentir que podem marcar la diferència

L’esperança és un element essencial de l’empoderament. I tenir esperança vol dir 
creure en la possibilitat que nosaltres podem contribuir a produir canvis i millores 
en la nostra vida i en la nostra comunitat. Sense esperança, pot semblar inútil 
fer qualsevol esforç. El prejudici d’irrecuperabilitat, tan habitual en salut mental, 
transmet desesperança i és una barrera a l’empoderament. La desesperança sol 
començar amb les etiquetes diagnòstiques i els missatges que sovint rebem en 
l’atenció professional, quan ens cataloguen com a pacients incurables o cròniques.

6    Aprendre a pensar de forma crítica

A causa del procés de diagnòstic psiquiàtric i al tractament, moltes persones 
expliquem les nostres històries personals a partir del trastorn, de manera que 
les nostres vides es transformen en històries de casos. Cal treballar per deixar 
enrere aquests condicionaments i veure les coses de manera diferent. Per tant, 
part del procés d’empoderament pressuposa la recuperació de les nostres històries 
personals i el desenvolupament d’una vida més enllà de l’atenció a la salut mental. 
De la mateixa manera, l’empoderament implica aprendre a reconèixer les relacions 
de poder, sovint amagades, que són inherents a la situació del tractament.



17

7    Reconèixer i expressar la ira

Les persones usuàries de salut mental que expressem ira, sovint se’ns considera 
“descompensades” o “fora de control” per part dels equips professionals. Així, 
una qualitat que pot ser positiva per a qualsevol persona, i que és normal quan 
la indignació és legítima i la seva expressió correcta, es converteix en negativa 
si portem un diagnòstic. Totes tenim dret a enfadar-nos o sentir-nos malament, 
sense que això es consideri simptomàtic o patològic. Degut al fet que l’expressió 
de la ira sovint ha estat tan limitada, és comú que tinguem por de la nostra pròpia 
ira i sobreestimem el seu poder destructiu. Per tant, moltes necessitem aprendre 
a gestionar-la, per expressar-la de manera segura.

8    No sentir-nos soles i aïllades

Un factor fonamental de l’empoderament és la pertinença a un col·lectiu, sentir-nos 
part d’un grup o d’uns objectius grupals. L’empoderament no apareix en situacions 
d’aïllament, sinó que implica la nostra connexió amb altres persones. És un procés 
relacional, a l’hora personal i social.

9    Entendre que les persones tenim drets

El suport mutu i l’activisme entre supervivents (persones usuàries i ex-usuàries 
de salut mental) és part d’un moviment més ampli de defensa dels drets humans 
fonamentals. Hi ha un fort paral·lelisme entre el nostre moviment i altres moviments 
de persones oprimides; com ara: les minories racials i ètniques, les dones, les 
persones LGBTI+, les persones amb altres diversitats funcionals, etc. Tots aquets 
moviments d’alliberament han lluitat i lluiten per la igualtat de drets. A través de la 
comprensió dels nostres drets, augmentem el nostre sentit de força i la confiança 
en nosaltres mateixes.

      Produir un canvi en la pròpia vida i en la comunitat

L’empoderament és quelcom més que una sensació o un sentir, és una pràctica, 
un exercici de transformació. Quan nosaltres, com a persones o col·lectius, portem 
endavant un canvi real, incrementem els sentiments de domini i de control. Això, a 
la seva vegada, promou una transformació major i més profunda. L’empoderament 
no és simplement un canvi personal, sinó que té al grup com dimensió, canviem 
nosaltres i canvia el nostre entorn.

      Aprendre habilitats que considerem importants

De vegades, escoltem que les persones usuàries de salut mental tenim poques 
capacitats o que les nostres habilitats són pobres. També se’ns diu que no 
estem motivats per a capacitar-nos i aprendre altres habilitats noves. Ara bé, 
les habilitats que en els serveis de salut mental es defineixen com a importants 
sovint no són les mateixes que nosaltres trobem interessants d’aprendre; per 
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exemple, fer el llit diàriament. Quan se’ns dóna l’oportunitat d’aprendre les coses 
que volem aprendre, que ens motiven, som molt capaços de fer-ho bé. Ens hem 
d’atorgar l’oportunitat formar-nos en les destreses que ens agraden, no les que 
ens imposen.

      Canviar la percepció de les nostres capacitats

Sovint, els qui portem un diagnòstic psiquiàtric ens parlen i tracten com si fóssim 
persones incompetents, se’ns considera incapaces de conèixer les nostres pròpies 
necessitats i d’actuar sobre elles. És fonamental canviar la manera com nosaltres 
mateixes percebem les nostres competències i capacitat d’actuar. Aquesta percepció 
comença a canviar en la mesura que aconseguim un major control sobre la nostra 
pròpia vida. A mesura que incrementen la nostra auto-confiança, afavorim millorar 
com ens veuen i valoren les altres persones.

      Sortir de l’armari

Aquest és un terme que hem pres del moviment de gais i lesbianes. Les persones 
amb una posició social devaluada (estigmatitzada), sovint podem  triar ocultar 
aquest fet per a no patir les conseqüències de la discriminació. No obstant això, 
aquesta decisió es cobra el seu peatge en forma de disminució de l’autoestima 
i por al descobriment. Viure “a l’armari” és font de culpa, por i vergonya. Les 
persones que arribem al moment en el qual podem revelar la nostra identitat ens 
traiem aquest pes, podem enfortir la confiança en nosaltres mateixes, i millorar 
l’autoestima. Lluitar per produir canvis socials contra l’estigma i la discriminació 
afavoreix que més persones facin aquest pas d’alliberament.

      Iniciar un canvi sense final

És important tenir present que el creixement i el canvi que generen l’empoderament 
són auto-iniciats i sense final. És a dir, hem de ser conscients que l’empoderament 
no és una destinació, sinó un viatge. Per tant, ningú arriba a una etapa final en la 
qual ja no sigui innecessari un major creixement i un nou canvi. L’empoderament 
és un procés continu. Igualment, ningú pot engegar aquest viatge per nosaltres, 
ens hem de posar nosaltres mateixes en marxa.

      Millorar la nostra autoimatge i superar l’autoestigma

L’empoderament és un procés de superació de l’autoestigma, en el qual ens veiem 
progressivament a nosaltres mateixes de manera més positiva. Incrementar la 
nostra capacitat per a gestionar la pròpia vida repercuteix positivament en la 
nostra autoimatge i ens permet començar a desmuntar la identitat negativa de 
malalt mental. Assolir un bon nivell d’empoderament suposa ser capaç de descartar 
l’etiqueta diagnòstica com un element definitori de la pròpia identitat o redefinir-la 
per a transmetre qualitats positives.
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Dimensions de l’empoderament

Quan parlem d’empoderament cal tenir present que es tracta d’un procés que té 
sempre dues dimensions17:

Creixement personal. D’una banda, es tracta del desenvolupament de les 
nostres pròpies capacitats, de l’aprenentatge d’habilitats i coneixements per a 
fer allò que desitgem, d’acord a les nostres prioritats.

Canvi social. De l’altra banda, suposa un increment de la nostra capacitat de 
participació per la transformació social, la nostra implicació per la millora de la 
nostra comunitat i/o en la lluita pels drets del propi col·lectiu.

Algunes autores també es refereixen a l’Empoderament com un Procés Social 
Multidimensional18, que promou la capacitat de les persones per a gestionar 
el poder, per a ser capaces d’utilitzar-ho en les seves pròpies vides, en la seva 
comunitat i en la seva societat.

És un procés, perquè és produeix en una cadena d’accions amb un objectiu. 
S’assoleix gradualment, en una sèrie de passos successius.

És social, perquè es genera, manifesta i desenvolupa a través de relacions 
entre persones.

És multidimensional, perquè es manifesta a diferents nivells: individual, 
grupal i comunitari; i té implicacions psicològiques, socials, econòmiques, etc.

Dimensió personal de l’empoderament

L’Empoderament és un procés de creixement personal que genera tota una sèrie 
de canvis que transformen la persona i la seva manera de ser al món. Així, inclou:

Emancipació: Exercint i enfortint la nostra independència, l’autonomia personal 
i la potestat sobre la pròpia vida. Prenent les nostres decisions, equivocant-nos 
i aprenent a fer el nostre camí.

Recuperació: De l’autoestima, l’autoconfiança, l’esperança en tenir una 
vida plena, creient en les nostres pròpies capacitats i en la possibilitat de 
desenvolupar-les.

17     Deegan (1997). Recovery and empowerment for people with psychiatric disabilities. Social Work in Health Care, 
25(3), 11–24.
18    Page, N. & Czuba, C. (1999). Empowerment: What is it? Journal of Extension, 37(5): 24-32
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Expansió: Trobant un sentit a la pròpia existència, una motivació pròpia per 
viure, i elaborant un projecte de vida que ens faci sentir bé amb qui som i què 
fem.

Dimensió social de l’empoderament

L’Empoderament també té una dimensió social, referida al nostre paper com part 
de la comunitat i al canvi per esdevenir ciutadanes amb plenitud de drets i deures. 
En aquesta dimensió, el procés inclou:

Comunitat: Aprenent que no estem aïllats, que les barreres socials no ens 
afecten només a nosaltres. Aquesta dimensió permet sentir-nos part d’un 
col·lectiu, desenvolupar el sentit de comunitat.

Participació: Implicant-nos a espais que recullin les nostres necessitats i 
preferències, formant part d’un moviment social o una minoria activa, com 
ho han fet altres col·lectius discriminats. Suposa esdevenir actius/actives per 
poder produir canvis socials.

Ciutadania: Esdevenir persones actives i implicades amb la nostra comunitat 
possibilita que tornem a sentir-nos ciutadanes amb drets, obligacions i 
responsabilitats.

La necessitat de promoure l’Empoderament en salut mental

Si l’última dècada hem parlat molt d’empoderament, tot i que no sempre per 
referir-nos apropiadament al concepte, és perquè la pròpia Organització Mundial 
de la Salut va engegar diversos programes per promoure que els Estats membres 
desenvolupin projectes orientats a l’empoderament de les persones amb problemes 
de salut mental.

L’OMS considera que l’empoderament és de vital importància com a camí i eina per 
a la recuperació i el benestar en salut mental.

Al 2010, l’Oficina Regional per a Europa de l’OMS publicava el document: 
“Empoderamiento del usuario de salud mental”19. Un document que defineix la 
situació i que exposa les mesures que s’han d’adoptar per promoure l’empoderament. 
En aquesta publicació, pot llegir-se:

“En el passat, les persones amb problemes de salut mental no han 
tingut veu. Ni elles ni les seves famílies participaven en la presa 
de decisions quan acudien als serveis de salut mental, i continuen 
estant en risc d’exclusió social i discriminació”. 

(OMS, 2010)

19  Organización Mundial de la Salud. (2010). Empoderamiento del usuario de salud mental. Declaración de la Oficina 
Regional para Europa de la OMS.
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Amb aquest text, l’OMS fa una crida 
a que els Estats afavoreixin que les 
persones amb problemes de salut mental 
tinguem la nostra pròpia veu, siguem 
partícips de la presa de decisions sobre 
els nostres tractaments i esdevinguem 
ciutadans i ciutadanes de ple dret. A dia 
d’avui, encara estem en el procés de 
canvi que permeti acomplir plenament 
aquesta petició.
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COM PROMOURE L’EMPODERAMENT

Com a professionals, a la nostra tasca quotidiana i als serveis on treballem tenim 
diverses maneres de promoure l’empoderament de les persones usuàries de salut 
mental:

Promoure les Decisions Compartides

L’empoderament suposa autodeterminació, fins i tot en els moments en els 
quals hem de travessar una crisi de salut mental o una recaiguda20. Afavorir 
l’empoderament com a professionals requereix, per tant, promoure la nostra 
capacitat de prendre decisions i respectar les nostres preferències, amb presència 
o no de símptomes de trastorn mental o patiment psicològic.

En aquest sentit, és fonamental treballar des d’un Model de Recuperació, 
limitant o abandonant les mesures involuntàries, imposades sota coerció o no 
consensuades. La vivència d’indefensió és nociva per a la salut mental i contrària a 
l’empoderament. Per aquest motiu són tant importants les eines que protegeixen 
la nostra autodeterminació, fins i tot en els moments de crisi o recaiguda, com per 
exemple la planificació anticipada de decisions en salut mental (PAD-SM).

La PAD-SM és una eina per a construir en col·laboració i diàleg amb els professionals 
que ens atenen i amb les nostres persones properes. Tenir-ne una elaborada, pot 
ajudar-nos a:

Afavorir l’acompliment de les nostres preferències d’atenció i el 
respecte dels nostres drets en els moments que es vegi interrompuda i/o 
disminuïda transitòriament la nostra capacitat de prendre decisions.

Millorar la relació amb les persones de l’equip professional que ens atén, 
ja que facilita la presa de decisions compartides i promou el desenvolupament 
d’una relació de confiança i diàleg.

Incrementar les probabilitats de recuperar-nos, atès que participar 
de les decisions i assumir responsabilitats, augmenta el compromís amb el 
tractament.

Fomentar l’autocura i la responsabilització

Els recursos que ens ajuden a tenir una bona salut mental i a empoderar-nos 
com a ciutadanes van molt més enllà dels que trobem en l’àmbit de l’atenció 
professional. De fet, si pensem en termes de salut i benestar, allò més important és 
trobar o enfortir els recursos que tenim al nostre abast fora dels serveis d’atenció. 
Responsabilitzar-nos de la nostra salut no es pot reduir al control dels símptomes, 
també cal:

És un procés, perquè és produeix en una cadena d’accions amb un objectiu. 
S’assoleix gradualment, en una sèrie de passos successius.

20  Shepherd, G.: Boardman, J. & Slade, M. (2009). Haciendo de la recuperación una realidad. Sevilla: Servicio 
Andaluz de Salud. Traducció de: Making recovery a reality. Sainsbury Center for Mental Health.
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Aprendre de  les experiències passades. Saber reconèixer què ens ajuda a 
estar millor i identificar quan estem començant a tenir una recaiguda.

Enfortir la nostra autoestima, estant a gust amb qui som i el que fem de la 
vida, confiant en nosaltres mateixes.

Estructurar el nostre temps, per acomplir amb les tasques quotidianes i 
organitzar les activitats que fem d’acord amb les nostres preferències.

Desenvolupar hàbits saludables, marcant-nos els nostres propis reptes i 
objectius per cuidar el nostre cos i la nostra salut emocional. 

Construir un projecte de vida, cercant activitats que ens omplin com a 
persones i decidint el nostre camí.

Afavorir la participació en Espais de Suport Mutu

Els espais i activitats de suport mutu són el context idoni per empoderar-nos. Ja 
siguin activitats específiques de salut mental com en altres àmbits (feminismes, 
associacions de veïns i veïnes, moviment LGBTI+, etc.). La importància del suport 
mutu per al procés d’empoderament rau en que possibiliten cobrir, alhora, totes 
les dimensions i requisits del procés. Entre els beneficis per a l’empoderament que 
aporta la participació en espais de suport mutu, destaquem:

Trencar l’aïllament: El GAM i altres espais de suport mutu possibiliten trobar-
nos amb persones que sabem que no ens rebutjaran, no ens discriminaran, no 
ens faran sentir vergonya de qui som o què ens ha passat, que ens validaran 
com a persones i amb qui podrem compartir la nostra vida i experiències.

Sentir-nos part d’un col·lectiu: En ser espais que estan basats en el fet 
de tenir una dificultat o problemàtica comú, ens podem veure reflectits en 
les experiències dels altres, sentir que allò que vivim també li succeeix a més 



24

persones, que tenen necessitats, dificultats, barreres i objectius comuns a 
nosaltres. Això fomenta el sentit de pertinència a un col·lectiu amb el qual 
podem col·laborar pel bé de totes.

Valorar la pròpia experiència: Els espais de suport mutu, com un GAM, 
possibiliten atorgar un sentit positiu a la pròpia experiència. En aquest context, 
les dificultats que hem hagut de viure deixen de ser un patiment buit, sense 
sentit, per passar a tenir significat com un bagatge de coneixement de profit, 
per nosaltres mateixes i per a altres.

Donar i rebre suport: Als espais d’atenció sanitària sempre som qui necessita 
ajuda i recolzament, nosaltres tenim les mancances i dificultats i un altre, amb 
el saber expert, ens ha d’orientar o portar. Per contra, aquests espais es basen 
en la reciprocitat, permetent-nos sentir que també tenim molt a donar i que 
podem ser un recolzament per a altres.

Millorar l’autoimatge i l’autoestima: Aprendre a valorar la pròpia 
experiència, sentir que nosaltres també podem ser un recolzament per a altres 
i deixar de sentir-nos aïllats són factors que col·laboren a millorar la manera 
com ens veiem a nosaltres mateixos i a com ens valorem. Els espais de suport 
mutu són bàsics per desmuntar l’autoestigma i millorar l’autoestima.

Abandonar el rol de malalt: Sentir que la nostra experiència és un valor, un 
bagatge de coneixement profitós, que tenim molt a aportar a altres persones 
del propi col·lectiu i a la comunitat permet deixar enrere moltes limitacions 
autoimposades per autoestigma. Els contextos de suport mutu contribueixen a 
assumir un paper actiu en el propi procés de recuperació i a deixar de pensar-
nos com persones irrecuperables que mai estarem millor.

Creure en l’activisme com a camí d’Empoderament

De totes les variables que s’han estudiat per analitzar-les com a factors 
d’empoderament, cap altra ha evidenciat un major efecte positiu que fer activisme. 
Si bé l’empoderament està relacionat amb la qualitat de vida i el nivell d’ingressos, 
no co-relaciona amb cap altra variable demogràfica, com ara: edat, ètnia, estat 
civil, nivell educatiu o situació laboral. Per contra, sí que s’ha observat dues 
variables que afecten significativament:

“L’Empoderament es co-relaciona inversament amb l’ús dels 
serveis tradicionals de salut mental i positivament amb l’activisme 
comunitari.21”

(Rogers et al., 1997)

L’autoestima, l’optimisme o la sensació de control sobre el propi futur són algunes 
de les dimensions que milloren més significativament entre qui fan activisme. A 
més a més, fer activisme atorga un sentit positiu a la pròpia identitat, afavorint 

21   Rogers, E.; Chamberlin, J.; Ellison, M. & Crean, T. (1997). A. consumer-constructed scale to measure empowerment 
among users of mental health services. Psychiatric Service, 48(8): 1042-1047.
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l’abandonament del Rol de Malat. Quan les persones esdevenim activistes, ja no 
ens definim (o no principalment) com persones malaltes o usuàries de serveis, 
sinó com activistes en salut mental.

De fet, per algunes experiències de vida, l’activisme en salut mental en espais 
participatius ha funcionat com una condició de possibilitat per a revertir el 
desempoderament que imposa el sistema psiquiàtric i, en general, la societat 
actual22.

Obrir espais de participació en la planificació dels serveis

Un servei dissenyat per afavorir l’empoderament s’ha de repensar com espai de 
treball, incorporant-nos a qui som usuàries o ex-usuàries en la seva Planificació 
Estratègica. Cal pensar les intervencions i les polítiques sanitàries conjuntament 
amb nosaltres, les persones a qui aquestes van dirigides.

El canvi de mirada suposa deixar de veure’ns com objectes d’intervenció per 
passar a reconèixer-nos com subjectes de coneixement; no només sobre nosaltres 
mateixes i el nostre propi procés, sinó també sobre les estratègies d’abordatge 
dels problemes de salut mental i els serveis orientats a recolzar-nos.

La participació ha de ser real, reconeixent el nostre paper i coneixement situat 
com valuós, en igualtat de condicions que la resta de l’equip de professionals. 
Aquesta és una petició i recomanació expressa de l’Organització Mundial de la 
Salut; entitat que posa de manifest que l’empoderament i la participació de les 
persones usuàries millora la qualitat de l’atenció dels serveis23.

Reflexió Final:

Paulo Freire ens va deixar una reflexió sobre l’educació per l’alliberament, que 
reflecteix i resumeix el procés d’empoderar-se:

“Ningú educa a ningú. Ningú s’educa tot sol. Les 
persones s’eduquen en comunió, mediatitzades 
pel món.24”

(Paulo Freire, 1970)

22  Sampietro, H. (2016). Del diagnostico al activisme, un proceso personal de Empoderamiento. Revista de la 
Asociación Española de Neuropsiquiatría, 36(129):193-207
23    Organización Mundial de la Salud. (2017). Patient empowerment can lead to improvements in health-care quality. 
Boletín de la Organización Mundial de la Salud, Vol. 95, Núm. 7. Pág 489 – 490.
24   Freire, P. (1970). Pedagogía del Oprimido. Editorial Siglo XXI. 2003
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ORIGEN DEL MODEL DE RECUPERACIÓ1

Origen del concepte: línia del temps

Infografia: Context i evolució històrica del Model de Recuperació en salut mental.

Llavor del Model de Recuperació

L’origen del Model de Recuperació es troba als anys 60 – 702. Neix amb la 
desmanicomialització i els moviments crítics amb la institució psiquiàtrica de 
l’època. La seva història és una barreja de idees i valors provinents de diversos 
moviments socials i intel·lectuals, incloent:

L’Antipsiquiatria de finals de 1960s i principis de 1970s (moviment impulsat 
per professionals crítics)

Els Supervivents de la Psiquiatria, moviment dels 1970s

Els moviments pels Drets dels Usuaris de l’última mitat del segle XX

En un context de creixement dels Moviments pels Drets Civils

A aquesta època apareix amb força la reivindicació de que les persones afectades 
necessiten quelcom més que l’alleujament dels símptomes3. Es comença a 
reconèixer que les persones tenim aspiracions i desitjos en l’àmbit educatiu, 
laboral, d’independència personal, etc., als quals s’ha de donar resposta. La 
desinstitucionalització requereix que les persones recuperin una vida pròpia.

1  Aquest apartat és un resum del segon capítol de: Sampietro, H. i Gavalda, C. (2018). Manual per a la recuperació 
i autogestió del benestar en salut mental. Projecte Activa’t per la Salut Mental, de la Generalitat de Catalunya, Salut 
Mental Catalunya i la Federació Veus.
2  Alonso Suárez, M. (2016). Reflexiones sobre el modelo de recuperación en salud mental. Asociación Madrileña de 
Salud Mental, 1–11.
3  Anthony, W. A. (1993). Recovery from mental illness: The guiding vision of the mental health service system in the 
1990s. Psychosocial Rehabilitation Journal, 16(4), 11–23.
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Factors contextuals

“La recuperació és una filosofia que va emergir de les ruïnes de la 
desinstitucionalització i la revolució farmacèutica.4”

(Braslow, 2013)

En paral·lel a la desinstitucionalització, però molt vinculada a ella com a context 
de possibilitat, té lloc (havia tingut lloc) la Revolució Farmacèutica5. Entre 1949 
i 1960 es descobreix l’efecte del liti, es sintetitzen la Clorpromazina, l’Haloperidol 
i la major part dels neurolèptics de primera generació, es sintetitzen les primers 
benzodiazepines, i altres psicofàrmacs. La psiquiatria canvia la seva manera 
d’atendre i entendre el trastorn mental, afavorint l’obertura dels manicomis i 
veient possible la remissió i el control dels símptomes.

A la següent dècada, alguns països comencen a crear, desenvolupar i enfortir 
la seva Xarxa d’Atenció Comunitària6. L’atenció fora de l’àmbit sanitari neix 
a meitats dels 1970s. És un intent de donar resposta als canvis i necessitats 
evidenciades amb la desmanicomialització. Fer fora de les institucions a les 
persones cronificades era una font de dificultats i patiment, no de benestar. Es fa 
evident la necessitat d’una atenció a la comunitat i el treball per la inclusió social. 
S’incorporen nous perfils professionals en l’àmbit de la salut mental: treballadors 
socials, insertors laborals, etc. 

A la dècada dels 1980s, els canvis precedents porten a desenvolupar el Model 

de Rehabilitació Psiquiàtrica7. Això és un intent per revertir amb intervencions 
professionals les conseqüències que es deriven del fet de tenir un trastorn mental 
i que no són pas el problema de salut mental en sí mateix, no són símptomes, 
sinó conseqüències socials i personals que afecten la vida. L’orientació de les 
intervencions cerca revertir les limitacions funcionals de les persones.

Tant el desenvolupament de la xarxa d’atenció comunitària com la implementació 
del model de Rehabilitació Psiquiàtrica enriqueixen el bagatge de coneixement que 
afavoreixen el reconeixement del Model de Recuperació. Un model que assumeix 
que recuperar-se no és curar-se, que la recuperació no vol dir que no hi hagi 
patiment, que els símptomes hagin desaparegut o que la recuperació funcional 
sigui plena.

Aquest reconeixement troba les reivindicacions dels moviments professionals 
crítics i dels moviments d’usuaris i/o supervivents.

Naixement i consolidació del Model

A finals dels 1980s i al llarg dels 1990s, el Model de Recuperació comença a 
implementar-se i avaluar-se, i pren prou importància per començar a ser considerat 
a les polítiques públiques dels països anglosaxons8.

4  Braslow, J. The Manofacture of Recovery. The Annual Review of Clinical Psychology. 2013. 9:26.1–26.29
5  López-Muñoz, F., Alamo, C. y Cuenca, E. (2000) La “Década de Oro” de la psicofarmacología (1950-1960): 
Trascendencia histórica de la introducción clínica de los psicofármacos clásicos. Psiquiatria.com. 4(3)
6  Anthony, W. A. (1993). Recovery from mental illness: The guiding vision of the mental health service system in the 
1990s. Psychosocial Rehabilitation Journal, 16(4), 11–23.
7  Anthony, W. A., & Liberman, R. P. (1986). The practice of psychiatric rehabilitation: Historical, conceptual, and 
research base. Schizophrenia Bulletin, 12, 542–559.
8  Singh, N. , Barcer, J. , & Van Sant, S. (2016). Handbook of Recovery in Inpatient Psychiatry. Springer International 
Publishing.
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A partir dels 90 creix l’interès de la opinió pública i la investigació en aquest camp, i 
es comença a traduir en experiències i pràctiques concretes. Es publiquen diversos 
estudis que posen de manifest els beneficis per a les persones i l’administració de 
treballar amb el Model de Recuperació. 

Al 1993 William Anthony publica: “Recovery from mental illness: The guiding vision 
of the mental health service system in the 1990s”9, un text que és una referència 
a tota la literatura posterior sobre recuperació, en sistematitzar les idees prèvies, 
les crítiques i propostes de l’època per a la seva implementació. 

Des de principis dels anys 2000, diversos països anglosaxons incorporen el model 
a les polítiques públiques: Estats Units, Canadà10, Anglaterra11, Austràlia12,13, Nova 
Zelanda14, etc., però també alguns països europeus15 com Alemanya, Àustria, Suïssa, 
Noruega, Suècia, i els Països Baixos, entre d’altres. La recerca i l’avaluació dels 
programes implementats a tots aquests països avalen el Model de Recuperació.

Actualment, el nostre país es planteja la necessitat d’un canvi de model. El nou 
Pla Integral Salut Mental i Addiccions 2017 – 201916 va en la línia del Model de 
Recuperació.

9   Anthony, W. A. (1993). Recovery from mental illness: The guiding vision of the mental health service system in the 
1990s. Psychosocial Rehabilitation Journal, 16(4), 11–23.
10   Mental Health Commission of Canada. (2009) Toward recovery & Well-being. A Framework for a Mental Health 
Strategy for Canada.
11  Department of Health. (2011) No health without mental health: a cross government mental health outcomes 
strategy for people of all ages. London: England.
12  Australian Health Ministers. (2003) National Mental Health Plan 2003 - 2008. Australian Government: Canberra.
13  Mental Health Council of Australia. (2013) Perspectives: mental health and wellbeing in Australia. 
14  Ministry of Health. (2012). Rising to the Challenge: The Mental Health and Addiction Service Development Plan 
2012–2017. Wellington: Ministry of Health.
15   Slade, M., Amering, M. & Oades, L. (2008) Recovery: An international perspective. Epidemiologia e Psichiatria 
Sociale, 17 (2), 128–137.
16  Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. (2017). Pla Integral d’atenció a les persones amb Trastorns 
Mentals i Addiccions. Estratègia 2017 – 2019.
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DEFINICIÓ DEL CONCEPTE

Definició de Recuperació

Per a pensar en què és la Recuperació, podem partir d’una definició clàssica del 
concepte:

“La recuperació és un procés únic i profundament personal, de 
canvi d’actituds, valors, sentiments, objectius, habilitats i/o rols 
d’una persona. És una manera de viure una vida satisfactòria, amb 
esperança i aportacions a la societat, fins i tot amb les limitacions 
causades per la malaltia. La recuperació implica desenvolupar 
un nou sentit i propòsit vitals per créixer més enllà dels efectes 
catastròfics de la malaltia mental.17” 

(Anthony, 1993)

La cita inclou la majoria de les idees que es fan servir per definir el concepte:

Procés idiosincràtic

Requereix esperança

Suposa un canvi de rol, d’actituds i valors

Requereix d’un aprenentatge d’habilitats 

És independent de la malaltia

Implica trobar un sentit a la vida, nous objectius

Polisèmia del concepte

Com totes les idees que han tingut una amplia repercussió a les ciències socials, 
el concepte de Recuperació ha estat definit de moltes maneres diferents, moltes 
de les quals es contradiuen entre sí. Hem de tenir present que la paraula 

recuperació no sempre es fa servir per donar a entendre les idees del 

Model de Recuperació.

La polisèmia del concepte en salut mental és tan amplia, que hi ha diverses 
classificacions de com es fa servir. Considerarem dues classificacions i les limitacions 
que comporta cadascuna de les maneres de definir la recuperació.

Una classificació, proposada per Pilgrim (2008)18, segueix l’evolució històrica i 
reconeix 3 maneres d’entendre el concepte:

Recuperació en el Model Biomèdic, entesa com absència de símptomes. 
Basat en la consciència de malaltia, l’adherència al tractament i la reducció de 
símptomes.

17  Anthony, W. A. (1993). Recovery from mental illness: The guiding vision of the mental health service system in the 
1990s. Psychosocial Rehabilitation Journal, 16(4), 11–23.
18  Pilgrim, D. (2008). “Recovery” and current mental health policy. Chronic Illness, 4, 295–304.
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Recuperació en la Rehabilitació Psicosocial. Basat en l’aprenentatge 
d’habilitats i capacitats per a desenvolupar-se a la societat. Suposa adaptació 
a la comunitat. 

Recuperació pròpia del Model de Recuperació, entesa com un procés 
personal, basada en drets, lliure de coerció i dels efectes identitaris del 
diagnòstic. Suposa trobar un sentit a l’experiència.

Una altra manera de classificar les definicions, proposada per Braslow (2013)19, 
atén a com es pensa o explica la recuperació. Aquí també hi ha 3 maneres de 
pensar què és la Recuperació:

La recuperació com a quelcom indefinible, subjectiu i incommensurable, 
impossible de ser descrit en un llenguatge psicològic o psiquiàtric. 

La recuperació com un resultat, un assoliment final per mesurar la salut 
mental. Pot ser la remissió de símptomes o el retorn a la vida productiva i la 
inclusió a la comunitat.

La recuperació com una manera de viure, un sistema de creences 
i valors que inclou l’autodeterminació, l’empoderament, l’esperança, 
l’autoresponsabilització i la no linealitat.

Polisèmia del concepte: els riscos de cada definició

Cada manera de pensar i definir què és la recuperació comporta els seus propis 
riscos20.

Si es pensa com un resultat: Tant en el sentit de remissió de símptomes com 
en el d’adaptació a la societat, comporta el risc de pensar a algunes persones 
com “irrecuperables”. Pot generar un efecte de desesperança i cronificació.

“A més, per a molts autors, obre la porta a una ‘colonització’ 
capitalista del concepte. Es mesura la recuperació per variables 
economicistes com: ‘la reducció del número i durada dels ingressos 
hospitalaris, increment de consultes d’alta resolució, reducció de 
cites de seguiment, etc.’. O es posa la feina remunerada com 
mesura d’inclusió social, i és un problema de responsabilitat 
personal no estar treballant.21” 

(Alonso Suárez, 2016)

Si es pensa com recuperació funcional: Comporta el risc de que la el 
concepte generi expectatives poc realistes de “curació” o una percepció de 
fracàs quan el patiment es prolonga en el temps i/o no s’assoleixen els nivells 
de funcionament esperats.

a)

b)

19  Braslow, J. (2013). The Manofacture of Recovery. The Annual Review of Clinical Psychology, 9:26. 1–26.
20  Alonso Suárez, M. (2016). Reflexiones sobre el modelo de recuperación en salud mental. Asociación Madrileña de 
Salud Mental, 1–11.
21  Ob. Cit.
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Si es pensa la recuperació com a finalitat: Es tendeix a imposar mesures 
de recuperació. La concepció de la recuperació com una fita en sí mateixa hi 
és a la base dels tractaments involuntaris en nom de la reducció de símptomes 
i de riscos per a la persona i la comunitat. “Obre la porta a una recuperació 
coercitiva: Et recuperaràs, t’agradi o no.”22

Si es pensa com a quelcom incomunicable: Hi ha barreres per introduir 
l’atenció bassada en el model de recuperació als espais d’atenció sanitària. 
No es pot mesurar, no hi ha possibilitat de criteris comuns. “Cuando se 
entiende la recuperación como un proceso subjetivo e indefinible, el estudio 
de indicadores de resultado estandarizados no tiene lugar.23”. Les polítiques 
sanitàries requereixen l’avaluació dels serveis.

Si es pensa com idiosincràtica i basada en drets: Hi ha el problema de 
les categories diagnòstiques. El model reclama abandonar-les com un pas 
necessari davant l’estigma i la identitat de malalt. Però hi ha barreres:

El diagnòstic atorga drets i accés a protecció social (no diagnosticar deixa 
en un estat de desprotecció).

Ho demanen les persones i les seves famílies (alleuja “saber què es té”)

L’organització del sistema sanitari requereix codificar en diagnòstics

L’organització col·lectiva pels drets requereix una categoria comuna (estar 
diagnosticat)

“El asunto es que una vez que el diagnóstico es emitido, la 
marcha atrás es muy complicada, y los efectos a largo plazo 
como obstáculo a la recuperación son difíciles de revertir (rol 
de enfermo, estigma/autoestigma, expectativas de cronicidad, 
sobreprotección y paternalismo en el entorno, individualización 
de causas y responsabilidades frente a soluciones familiares, 
colectivas y sociales, etc.24” 

(Alonso Suárez, 2016)

c)

d)

e)

22  Alonso Suárez, M. (2016). Reflexiones sobre el modelo de recuperación en salud mental. Asociación Madrileña de 
Salud Mental, 1–11.
23  Ob. Cit.
24  Ob. Cit.
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POSICIONAMENT ÈTIC - CONCEPTUAL

La recuperació suposa drets

Des del moviment associatiu en primera persona tenim 
un posicionament conceptual clar, que s’evidencia en 
els materials que estem produint per promoure el 
Model de Recuperació a Catalunya:

Entenem que la recuperació ha de basar-se en el 
respecte i el foment de l’autodeterminació, estar lliure 
de coerció i no imposar-se.

Com exemple, es pot veure la Guia de Drets en Salut 
Mental elaborada per ActivaMent Catalunya Associació 
per a la Federació Veus. El subtítol de la guia expressa: 
“No hi ha recuperació sense drets.”.

La recuperació suposa autodeterminació

Entenem que la recuperació suposa autodeterminació, autogestió i no està 
vinculada al trastorn sinó a la salut, no és lineal i totes les persones ens podem 
recuperar.

Una referència per a treballar amb el model de recuperació és el Manual per a la 
Recuperació i Autogestió del Benestar25, elaborat des d’ActivaMent per al projecte 
Activa’t per la Salut Mental. Un material pensat per afavorir el desenvolupament 
d’una vida plena per a les persones amb un diagnòstic de trastorn mental o amb 
experiències de patiment psicològic, ajudant-nos a construir el nostre propi Pla 
personalitzat per a la recuperació i l’autogestió del benestar. És una eina de 
suport per a que les pròpies persones puguin elaborar i implementar el nostre pla, 
entenent que el suport professional només pot donar resposta a les necessitats 
d’una part d’aquest procés.

La idea que la Recuperació estigui a l’abast de totes les persones no significa 
que totes ho farem al mateix ritme, seguint un únic camí o arribant als mateixos 
assoliments. El manual comença amb una frase que resumeix aquesta idea:

“Lo veo como una ascensión a una montaña. Uno 
está siempre en camino, o subiendo o bajando, 
pero no llega nunca a la cima. Cada persona puede, 
simplemente, poner su banderita: ‘Aquí he llegado, 
estoy recuperado’. Como los montañeros, uno va 
poniendo su bandera en este campamento base: 
esta es mi recuperación a partir de ahora. Pero 
uno puede seguir subiendo y llegar a otra meta 
base: este es mi nuevo nivel de recuperación. O 
sea, no es una entelequia estable. La recuperación 
no es la montaña, es el montañero subiendo.”

25  Sampietro, H. i Gavalda, C. (2018). Manual per a la recuperació i autogestió del benestar en salut mental. Projecte 
Activa’t per la Salut Mental, de la Generalitat de Catalunya, Salut Mental Catalunya i la Federació Veus.
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PRINCIPIS DE LA RECUPERACIÓ

Els 10 Principis de la Recuperació

Ha hagut molts intents d’identificar els valors i principis fonamentals de la 
recuperació i l’atenció orientada a la recuperació. La més reconeguda i estesa 
és la que proposa al 2011 l’Administració de Serveis de Salut Mental i Abús de 
Substàncies d’EEUU (SAMHSA, per les segles en anglès), un resum que integra 
diverses propostes anteriors. D’acord a SAMHSA, hi ha 10 Principis Bàsics de la 

Recuperació26:

26  Substance Abuse and Mental Health Services Administration (USA). (2012). SAMHSA’s Working Definition of 
Recovery. 10 Guiding Principles of Recovery.
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1    Sorgeix de l’esperança

L’esperança és el catalitzador del procés de recuperació. Creure que la recuperació 
és real proporciona el missatge essencial i la motivació per fer front a les dificultats 
i obstacles. L’Esperança s’aprèn, s’interioritza, i  pot ser fomentada per companys, 
família, professionals i altres. Conèixer històries reals de recuperació fomenta 
l’esperança.

2    Està centrada en la persona

L’autodeterminació i autogestió són bàsiques per a la recuperació. Les persones 
usuràries estem en el centre i dirigim el procés, hem de definir les nostres metes 
a la vida i triar el nostre camí. Cal promoure i exercir autonomia i independència, 
participant de manera informada de les decisions sobre el nostre tractament. 
S’han de respectar les nostres preferències, cultura i subjectivitat.

3    Es produeix a través de moltes vies

El camí de la recuperació és personal. No hi ha una única recepta de recuperació 
per a totes les persones i s’hi pot arribar-hi per vies diferents. Cada persona és 
única, amb les seves necessitats, fortaleses, preferències, bagatge cultural, xarxa 
de suport i experiències de vida (també els seus traumes). Aquestes particularitats 
afecten la recuperació, que ha de tenir en compte els valors, capacitats, recursos 
i preferències de cada persona.

4    Suposa un abordatge integral i una mirada holística

La recuperació abasta tota la vida de una persona, tots els nivells, incloent ment, 
cos, esperit i comunitat. A més de l’abordatge del problema de salut mental, 
cal atendre a les necessitats bàsiques d’habitatge, feina, salut física, educació, 
etc. Igualment, s’ha de donar resposta a les necessitats socials, a la creativitat, 
l’espiritualitat, la participació a la comunitat. Els serveis i suports disponibles han 
de treballar de manera integrada i coordinada.

5    Es basa en el suport mutu

El suport mutu (peer suport) i els grups d’ajuda mútua desenvolupen un paper 
molt important en la recuperació. Entre persones que han travessat experiències 
semblants es comparteixen aprenentatges i s’aprèn a valorar la pròpia experiència 
com un bagatge de coneixement. També permet trobar un sentit vital i de 
pertinença, alhora que es pot desenvolupar un rol social valuós. Ajudant als demés 
i a la comunitat, ens ajudem a nosaltres mateixes.
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6    Es recolza en les nostres relacions i xarxa social

Les persones no es recuperen aïllades. És molt important comptar amb persones 
properes a nosaltres que creuen en la nostra capacitat de recuperació, donant-
nos suport i alè, suggerint-nos estratègies i recursos per al canvi. La família, les 
amistats, els grups religiosos (si som creients) o la nostra comunitat formen una 
xarxa vital de suport. Això condueix a un major sentit de pertinença, empoderament 
i autoestima.

7    Té en compte el bagatge cultural i les creences de la persona

El nostre bagatge cultural i educació, en totes les seves diverses representacions, 
incloent valors, tradicions i creences, és clau per determinar el camí propi i únic 
cap a la recuperació. Els serveis han de ser culturalment fonamentats, sensibles a 
la diversitat i personalitzats per a satisfer les necessitats úniques de cada persona.

8    Requereix l’abordatge del trauma

Les experiències traumàtiques, com l’abús sexual, la violència de gènere, la guerra, 
el bullying i d’altres, solen ser un precursor o estar associats amb els problemes 
de salut mental, el consum d’alcohol i drogues, i les dificultats d’integració social. 
És fonamental atendre aquestes experiències de vida, treballar per reparar-
les, fomentar la seguretat (física i emocional) i la confiança, així com promoure 
l’empoderament i la participació de les persones que les han patit per poder 
elaborar-les.

9    Implica forces i responsabilitats individuals, familiars i comunitàries

La major part dels recursos que serveixen de base a la recuperació es troben a 
les pròpies persones afectades, a les seves famílies i a la comunitat. L’atenció 
professional no hauria d’oblidar totes les fortaleses pròpies i de l’entorn que tenim 
les persones. El camí de la recuperació requereix auto-responsabilitat, tant a nivell 
personal com col·lectivament amb altres persones amb experiències similars. 
Sovint, també requereix suport dels éssers estimats, especialment per als nens 
i joves en recuperació, i necessita recursos comunitaris fora de la xarxa de salut 
mental per abordar la discriminació i fomentar la inclusió social.

      Es basa en el respecte

No hi ha recuperació sense drets. Per aconseguir-la és crucial el respecte dels 
drets del nostre col·lectiu i l’eliminació de la discriminació per motius de salut 
mental. En aquest sentit, el respecte ha de venir tant de la societat, protegint-nos 
d’abusos, maltractaments i exclusió, com de nosaltres mateixes. Cal recobrar o 
construir un sentit positiu per  a la pròpia identitat que vagi molt més enllà del fet 
d’estar diagnosticats (cal desmuntar la identitat de malalt).

10
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Noves idees: canvi de mirada a diferents nivells 

El Model de Recuperació aporta noves idees que reclamen una adaptació de 
l’atenció professional per adoptar els seus principis. A continuació veurem un 
resum de diversos treballs27,28,29,30 que recopilen els canvis necessaris per a la seva 
implementació:

La persona és experta del seu problema. Això suposa canviar:

La relació terapèutica.

La persona que travessa o ha travessat el problema de salut mental és l’experta 
(per experiència) i la professional col·labora amb ella, i no pas a l’inrevés. En el 
nou model canvia el vincle i el rol professional. La relació d’ajuda entre usuari/a 
i metge passa de ser:

La professional ha de ser una motivadora i orientadora del procés personal. 
Clinicians are there to be `on tap, not on top’.

La manera de parlar.

Les paraules i les expressions són molt importants, tenen un efecte performatiu, 
afecten a com pensem i actuem. Això suposa tenir cura del vocabulari que es 
fa servir, cuidant:

No utilitzar el diagnòstic com a nom propi

No fer servir verbs d’essència

No fer generalitzacions categorials

Exemple del que NO s’ha de fer: “Els esquizofrènics són...”

A més, s’ha de tenir cura de no fer més la distinció entre “ells i nosaltres”. 

L’ATENCIÓ ORIENTADA A LA RECUPERACIÓ

a)

b)

27  Alonso Suárez, M. (2016). Reflexiones sobre el modelo de recuperación en salud mental. 
Asociación Madrileña de Salud Mental, 1–11.
28    Boardman, J.; Craig, T.; Goddard, C.; Henderson, C.; McCarthy, J.; McInerny, T. & Whicher, E. 
(2010). Recovery is for All. Hope, Agency and Opportunity in Psychiatry. NHS Foundation.
29    Shepherd, G., Boardman, J., & Slade, M. (2008). Making Recovery a Reality. Sainsbury Centre 
for Mental Health.
30   Singh, N.; Barcer, J. & Van Sant, S. (2016). Handbook of Recovery in Inpatient Psychiatry. 
Springer International Publishing.
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Aquesta és la sintaxi bàsica de la discriminació, en fer-nos pensar categorialment 
diferents. Només hi haurà un “nosaltres”, persones que compartim dificultats i 
reptes com a part del que ens fa humans.

Per últim, també s’ha de fer servir un vocabulari a l’abast de les persones 
usuàries dels serveis, que entengui el que es diu, que no senti que no té 
coneixements per saber què li succeeix.

La narrativa del que succeeix.

Les històries que s’expliquen i com s’expliquen són de gran rellevància per a 
les persones que travessen un problema de salut mental. Hi ha discursos que 
poden portar un sentiment d’esperança i positivitat o bé produir pessimisme i 
baixes expectatives de recuperació. Totes dues possibilitats poden influir en les 
nostres perspectives vitals. Per això:

Cal incloure l’experiència subjectiva de qui travessa el problema. La 
manera d’explicar-nos allò que estem vivint ha de basar-se en les nostres 
vivències, no en teories o conceptes. Les explicacions biogenètiques expulsen 
la subjectivitat, dificulten atorgar un sentit dins de la pròpia biografia al que 
estem vivint i generen un efecte de pessimisme.

Cal abandonar el discurs de la irrecuperabilitat. Crònics són els 
diagnòstics, no les persones. Hi ha processos cronificats, però totes ens 
podem recuperar. Les persones no estem condemnades a estar sempre en 
crisi, fins i tot que fa moltes recaigudes pot construir una vida plena.

NOTA: els diagnòstics són una barrera, pel seu efecte identitari, i per la condició 
d’irreversibles que tenen molt d’ells.

S’han de donar a conèixer experiències de recuperació. Les històries 
de vida real de persones que tot i haver passat un problema de salut 
mental poden continuar endavant amb una vida plena ajuden a fomentar 
l’esperança i a creure en la possibilitat de recuperar-nos.

La presa de decisions.

Per afavorir un procés de recuperació cal fomentar l’autodeterminació i autogestió 
per part de les persones que travessem un problema de salut mental. No hi 
ha recuperació paternalista. Recuperar-se requereix assumir responsabilitat 
i control sobre la pròpia vida. En aquest sentit, el procés de recuperació és, 
alhora, un procés d’empoderament. Això implica que les professionals han de:

Oferir tota la informació necessària per a que les decisions preses siguin 
responsables

Garantir que s’acompleix la nostra voluntat, fins i tot al quan tenim 
una crisi. Hi ha diversos recursos i eines per poder fer-ho (per exemple: pla 
de decisions compartides anticipades)

c)

d)
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Respectar les preferències, objectius personals i decisions que prenem 
les usuàries dels serveis.

Totes les persones a la vida, amb i sense un diagnòstic, aprenem per assaig i 
error. Hem de poder equivocar-nos per recuperar i/o desenvolupar el control 
de la nostra vida.

La persona és més que la “malaltia”. Això suposa canviar:

Els objectius de les intervencions.

El model de Recuperació canvia l’enfocament, del patiment al benestar, d’allò 
patològic a la resiliència, a les capacitats i recursos que tenim les persones per 
portar una vida plena, tot i les dificultats que pugui comportar tenir o haver 
tingut un problema de salut mental. Aquests nous objectius tenen a veure 
amb:

Posar el focus en la salut i el benestar personal, no en la malaltia. 
Més que en el control i seguiment de símptomes, recaigudes, mancances 
i pèrdues, l’esforç s’ha de posar en les fortaleses de cadascú, treballant 
per reprendre o trobar activitats i vincles que ens fan sentir bé. Sovint cal 
aprendre habilitats noves i capacitar-se, no per a no tenir recaigudes, sinó 
per fer això que ens agrada.

Mirar més enllà de l’aspecte clínic o funcional. Tenir o no tenir 
símptomes, ser o no funcional per a la societat no és sinònim de recuperació. 
I a l’inrevés, una persona pot tenir símptomes o recaure de vegades i tot i 
així portar una vida plena de significat i valor per a sí mateixa. Si canvien 
els objectius, també els criteris per avaluar el procés: som les pròpies 
persones qui podem valorar el nostre benestar personal, qui sabem si ens 
estem recuperant.

Construir una identitat “no malalta”. Assumir una identitat de malalt 
cronifica les persones. El treball professional ha de tenir molta cura de 
no enfortir aquesta identitat. Relacionar-nos amb els demés en funció del 
diagnòstic, funcionar en espais “exclusius” per persones diagnosticades, 
que les nostres activitats tinguin a veure amb el fet d’estar diagnosticats, 
són totes barreres a la recuperació. Els dispositius han de fomentar la 
participació en espais no sanitaris i/o de salut mental, les relacions no 
asimètriques o marcades pel diagnòstic, i les activitats que ens facin sentir-
nos valuosos com persones.

Les estratègies de les intervencions.

Els dispositius i el treball professional s’han d’adaptar als nous objectius. Això 
inclou noves estratègies d’intervenció. En el nou model, les professionals han 
de tenir present que:

e)

f)
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Les intervencions han de ser personalitzades. La recuperació es pot 
arribar per molts camins. No hi ha fórmules universals aplicables de manera 
generalitzada. Cada persona té la seva pròpia experiència i aprenentatges, 
un context de vida i una subjectivitat que fan idiosincràtica la recuperació. 
Les professionals han d’orientar i/o oferir eines per a que cada persona 
construeixi el seu pla o camí de recuperació, traient profits dels seus propis 
recursos, del seu entorn i dels recursos professionals.

Cal atorgar un sentit biogràfic a les crisis. El patiment viscut i les 
crisis poden ser una font d’aprenentatge, un bagatge d’experiència per a la 
vida. Per atorgar un sentit positiu a allò viscut cal entendre el que ens ha 
succeït, ha de tenir un significat per a nosaltres. Reduir les intervencions 
a l’aprenentatge d’hàbits saludables i la presa de medicació ens deixa 
vulnerables davant de les situacions de patiment i les circumstàncies vitals 
que ens porten a les crisis. Les professionals ens han d’ajudar identificar 
quins factors de la nostra vida ens han portat a un problema de salut mental.

Les persones no es recuperen soles. Això suposa:

Atendre a les condicions de vida i els factors culturals.

Les intervencions en salut mental tendeixen a intervenir des d’una mirada 
biologicista i psicologicista, centrada en el individu, desatenent el context i les 
condicions de vida de les persones. Aquesta és una de les principals crítiques que 
rep el model en les seves aplicacions al món anglosaxó: la co-responsabilització 
del nostre procés de recuperació i la necessitat d’empoderar-nos no significa 
desatendre les condicions reals de vida que condicionen la nostra existència. 
L’atenció professional ha de considerar que:

No hi ha recuperació sense inclusió social. Cal tenir unes condicions 
dignes de vida. La indigència o l’exclusió impossibiliten recuperar-nos. I 
a més de les condicions materials d’existència, és fonamental que totes 
puguem gaudir d’un rol social valuós.

No hi ha recuperació sense comunitat. Cal enfortir o refer la xarxa de 
vincles familiars, d’amistat, veïns i veïnes, etc. Aquests vincles són bàsics 
per a tota persona, amb o sense un problema de salut mental. La solitud i 
l’aïllament impossibiliten recuperar-nos. 

No hi ha inclusió sense context social. Cal tenir present els factors 
culturals, religiosos, socials que fan a la vida de les persones. L’exclusió 
cultural, l’anòmia i l’asiliència social impossibiliten la recuperació. Que ens 
neguin o haver de renegar dels nostres valors, creences i identitat genera 
un patiment difícil de gestionar.

Totes aquestes són Condicions de Possibilitat de qualsevol procés de 
recuperació. Abans de plantejar qualsevol altra intervenció, les professionals 
han de veure si podem cobrir les nostres necessitats bàsiques, si tenim xarxa de 
vincles afectius significatius i si les intervencions respecten la nostra diversitat 
(cultural, sexual, religiosa, etc.).

g)
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Promoure el suport mutu.

Una de les característiques distintives del model de recuperació és la importància 
atorgada a suport mutu, atès que permet cobrir necessitats socials, afavoreix 
trencar el rol de malalt, ajuda a construir una autoimatge positiva, permet 
valorar la pròpia experiència, és una font d’aprenentatge d’estratègies i 
recursos per autogestionar el propi procés, etc.

Per definició, les professionals queden excloses dels espais als quals es fa 
suport mutu (excepte si també tenen l’experiència del trastorn mental en 
primera persona), però poden:

Recomanar (i presentar) entitats o moviments que tinguin activitats de 
suport mutu.

Promoure que s’inicien activitats de suport mutu entre les persones usuàries 
i ex-usuàries dels seus serveis.

Això requereix informar-se i formar-se en suport mutu, contractar i/o oferir 
formacions per al desplegament d’activitats de suport mutu, etc. Hi ha diverses 
activitats possibles:

Grups d’Ajuda Mútua

Acompanyament (peer suport)

Lleure autogestionat, etc.

Cultivar les qualitats personals de les professionals.

L’atenció professional feta des del nou model no és pas una intervenció feta 
a una persona, sinó un treball conjunt amb la persona. És fonamental el 
tracte tant com el tractament. Per això, els serveis basats en la recuperació 
emfasitzen les qualitats personals de les professionals tant com les seves 
titulacions i habilitats professionals. Al nou model no hi ha prou amb la formació 
acadèmica, s’han de cultivar l’esperança, l’empatia, la confiança en l’altre, etc. 
Aquestes són qualitats i habilitats que es poden aprendre i desenvolupar. Per 
poder incorporar aquest canvi al treball professional, cal:

Formació continuada per aprendre a desenvolupar la dimensió relacional de 
l’atenció.

Supervisió als equips de treball per cuidar la salut emocional de les 
professionals.

La formació continuada i la supervisió dels serveis han de pensar-se per 
treballar la dimensió relacional de l’atenció, no només la productiva.

h)

i)
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Mites i realitats

Quan un concepte o model comença a estendre’s i fer-se popular, solen haver 
moltes explotacions o abusos en el seu ús. Quan això succeeix, es fan servir d’una 
manera que no correspon amb el seu sentit o que genera creences errònies sobre 
què significa la seva implementació.

Alguns autors han identificat 7 abusos o mites del model de recuperació31:

Per implementar el model cal contractar

nous professionals específics.

Cada vegada més serveis de salut mental estan intentant implementar pràctiques 
o activitats orientades a la recuperació. Algunes organitzacions, per exemple, 
incorporen serveis i professionals d’acompanyament (peer suport) com una 
manifestació concreta de la seva orientació cap a la recuperació.

REALITAT: La simple inclusió de professionals experts per experiència (peer 
suport) a una organització no produeix un canvi de paradigma. La implementació 
del nou model requereix d’una transformació profunda del servei, canviant 
l’organització, els objectius i les pràctiques. Un exemple de camí erroni és 
introduir peer suport amb objectius de recuperació clínica dels pacients. 

La Recuperació no s’aplica als “meus” pacients

Alguns professionals creuen que el Model de Recuperació no es pot implementar 
en persones amb experiències de psicosi. Aquestes persones estarien “massa 
malaltes” per recuperar-se.

REALITAT: No hi ha fonament empíric ni científic per defensar aquesta creença 
errònia. El model va ser desenvolupat i avaluat amb persones en moments de 
crisi aguda. També s’ha aplicat i avaluat en altres problemes de salut mental, 
com ara TLP32, TCA33, o amb altres variables demogràfiques com infants34, gent 
gran35 o minories ètniques36.

Els serveis poden fer que les persones es recuperin, 
amb tractament efectius.

Molts serveis de salut mental creuen que la recuperació ha de ser clínica, cal 
diagnosticar i tractar amb l’objectiu de curar les persones o reduir els seus 
símptomes. A més, es considera que la recuperació se sustenta en la intervenció 
institucional i el tractament farmacològic.

MITE 2: 

MITES I REALITATS

(USOS I ABUSOS)

MITE 1: 

MITE 3: 

31  Slade, M., et alt. (2014). Uses and abuses of recovery: implementing recovery-orientated practices in mental health 
systems. World Psychiatry, 13(1), 12–20.
32    Katsakou, C., Marougka, S., & et al. (2012). Recovery in borderline personality disorder (BPD): a qualitative study 
of service users’ perspectives. PLoS ONEOne, 7(5).
33   Couturier, J., & Lock, J. (2006). What is Recovery in Adolescent Anorexia Nervosa? The International Journal of 
Eating Disorders, 39(7), 550–555.
34  Friesen, B. (2007). Recovery and resilience in children’s mental health: views from the field. Psychiatric 
Rehabilitation, 31, 38–48.
35  Daley, S., Newton, D., Slade, M., Murray, J., & Banerjee, S. (2012). Development of a framework for recovery in 
older people with mental disorder. International Journal of Geriatric Psychiatry, 28(5), 522–529.
36  Sass, B., Moffat, J., Mckenzie, K., & Bhui, K. (2009). A learning and action manual to improve care pathways for 
mental health and recovery among BME groups. International Review of Psychiatry, 21(5), 472–481.
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Hi ha persones que no milloren clínicament, que no deixen de tenir símptomes. 
Això s’atribueix a la malaltia o la persona, que seria irrecuperable.

REALITAT: En aquest model, la recuperació a la que es fa referència no és 
clínica, sinó la recuperació personal; és a dir, al procés de trobar el propi camí 
cap a una vida significativa i a papers valuosos per a nosaltres mateixes i per a 
la societat. Les dues versions de la recuperació, clínica i personal, poden estar 
entrellaçades, però una persona pot experimentar un tipus de recuperació sense 
que es produeixi l’altra. El tractament farmacològic pot ajudar a la recuperació 
personal, però també pot obstaculitzar-la, especialment si és la resposta 
dominant i s’associa amb pràctiques coercitives.

El tractament obligatori ajuda a la recuperació.

Molts professionals pensen que, en cas de ser necessari, el tractament s’ha 
d’imposar. El tractament obligatori és una forma efectiva de “tenir cura” de les 
persones quan aquestes no poden tenir cura de si mateixes.

REALITAT: La revisió sistemàtica de la literatura porta a concloure que hauríem 
d’abandonar el tractament involuntari37, en tant que:

Ha evidenciat ser ineficaç per reduir readmissions.

És una barrera per a l’ús dels serveis de salut mental (no anem a demanar 
ajuda quan la necessitem).

Afecta negativament al funcionament, l’estat mental, la qualitat de vida o la 
satisfacció amb l’atenció.

Treballa en contra de la meta de recuperar una vida significativa, basada en 
l’autodeterminació.

No acompleix la legislació vigent en matèria de drets humans.

Per donar suport a la recuperació personal, els sistemes de salut mental han 
d’allunyar-se de les intervencions coercitives.

Una atenció orientada a la recuperació significa el 
tancament dels serveis.

Com amb la desmanicomialització, hi ha qui pensa que defensar l’atenció 
orientada a la recuperació significa advocar pel tancament dels serveis de salut 
mental.

REALITAT: Orientar l’atenció cap a la recuperació no és una justificació per a 
retallar els serveis de salut mental. Cal repensar-los, no eliminar-los.

MITE 4: 

MITE 5: 

37  Kisely, S., Campbell, L. & O’Reilly, R. (2017) Compulsory community and involuntary outpatient treatment for people 
with severemental disorders (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art.: CD004408
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Una vida significativa no es viu dins dels límits dels serveis de salut mental. Per 
tant, cal treballar conjuntament per promoure una reducció gradual del contacte 
amb els serveis formals de salut mental, a mesura que s’enriqueix el contacte 
amb els suports naturals de la comunitat: amistats, grups comunitaris, ocupació, 
etc. Però la recuperació no és lineal i els serveis han d’estar disponibles per 
donar suport a les persones quan sigui necessari.

La recuperació consisteix en fer a les persones 

independents i normals.

El marc clínic que sustenta la majoria dels serveis de salut mental situa els 
problemes d’exclusió, en gran part, dins de la persona. Per tant, els esforços 
clínics se centren en canviar a les persones a través del tractament (teràpia, 
capacitació, etc.), perquè es “s’integrin”; és a dir, per a es tornin “normals” i 
“independents” de suport i serveis.

REALITAT: La recuperació no significa “millorar” o deixar de necessitar suport; 
significa “recuperar una vida”; és el dret a participar en totes les facetes de la 
vida cívica i econòmica com un ciutadà de ple dret. Això requereix un marc basat 
en un model de drets humans i d’exclusió social. La inclusió i la ciutadania no vol 
dir “fer-se normals”, sinó crear comunitats inclusives a les que totes hi capiguem. 
No es tracta de “independitzar-se”, sinó de tenir el dret de donar i rebre suport 
per assegurar una participació plena i equitativa i la ciutadania

La participació i la inclusió no van de canviar a les persones per a que encaixin al 
món, sinó de canviar el món per a que totes puguem viure en ell.

Les persones només poden contribuir a la societat un 

cop que s’han recuperat.

Existeix la creença que la recuperació clínica és una condició de possibilitat per 
a que les persones amb trastorn mental siguem capaços de treballar i/o assumir 
responsabilitats a la societat. El fet que els índex de persones amb trastorn 
mental que no treballen és del voltant del 70%-80% pot ser vist com una prova 
d’aquesta limitació.

REALITAT: La majoria de les persones usuàries dels serveis de salut mental 
som capaces de treballar si ens donen l’oportunitat; moltes fins i tot quan estem 
travessant una crisi. Els alts índex de inactivitat laboral del nostre col·lectiu es 
deuen a factors socials, com ara:

Els prejudicis socials que generen discriminació.

L’Autoestigma i la discriminació anticipada, que ens fan auto-limitar-nos.

La mirada dels serveis basats en dèficits, que produeixen baixes expectatives 
d’ocupabilitat

MITE 6: 

MITE 7: 
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Els riscos de perdre prestacions socials si tornem a treballar

A més, el treball (digne i amb drets) és una eina bàsica per la recuperació. El 
treball, ja sigui remunerat, voluntari o domèstic, és la principal forma en què la 
majoria de les persones contribuïm a la societat; ens permet cobrir les nostres 
necessitats, tenir una imatge positiva de nosaltres mateixes i afavoreix enfortir 
una identitat deslligada de la patologia.

Tota la comunitat es beneficia quan s’assumeix que les persones amb problemes 
de salut mental podem treballar.
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Els serveis i professionals que vulguin treballar amb una atenció orientada a la 
recuperació tenen al seu abast tot una sèrie de publicacions que li poden servir 
com a referència i/o com eines concretes per a la seva implementació. Entre els 
materials i recursos disponibles, recomanem:

Hacer de la recuperación una realidad

Traducció al castellà realitzada per la Junta de Andalucía del llibre: “Making 
Recovery a Reality”38. Un manual d’introducció al Model de Recuperació, 
amb els conceptes claus i idees bàsiques per als professionals que vulguin 
implementar-ho.

Reflexiones sobre el modelo de recuperación en Salut mental

Articulo que ens presenta un estat de l’art amb les aportacions principals i els 
dubtes en torn al model de recuperació39. Recull la polisèmia del concepte i 
diversos criteris que els serveis poden utilitzar per valorar si el seu treball està 
orientat cap a la recuperació.

La recuperación: servicios que ponen a las personas en primer lugar

Revisió de la bibliografía que recull els principals estudis publicats que avaluen 
el model de recuperació, i que resumeix els valors i principis del treball basat 
en aquest model40. També ofereix una sèrie de pauta per a l’apropament al 
model per part dels serveis de salut mental.

Planificación anticipada de decisiones en salud mental

Guía de suport per a professionals i persones usuàries de salut mental de la 
Escuela Andaluza de Salud Pública41. Eina orientada a facilitar la identificació 
i establiment de les necessitats i preferències de les persones usuàries dels 
serveis de salut mental en relació a l’atenció professional que rebran. Recurs 
fonamental per una atenció basada en drets.

Guía para recobrar la vida

Material que presenta el Model PACE, Asistencia Personal para la Vida en 
Comunidad42 (traduït al castellà). Eina de suport per portar endavant un Pla 
de Recuperació personalitzat, adaptat a les necessitats, possibilitats i ritme de 
cada persona.

MATERIALS I RECURSOS

38   Shepherd, G.; Boardman, J. & Slade, M. (2008). Hacer de la recuperación una realidad. Sainsbury Centre for 
Mental Health.
39    Alonso Suárez, M. (2016). Reflexiones sobre el modelo de recuperación en salud mental. Asociación Madrileña de 
Salud Mental, 1–11.
40   Rosillo Herrero, M.; Hernández Monsalve, M.; y Smith, S. P. K. (2013). La recuperación: servicios que ponen a las 
personas en primer lugar. Revista de La Asociación Española de Neuropsiquiatría, 33(118), 257–271.
41  Escuela Andaluza de Salud Pública. (2015). Planificación anticipada de decisions en salud mental. Guía de apoyo 
para profesionales y personas usuarias de los servicios de salud mental. Consejería de Salud, Junta de Andalucía.
42  Ahern, L., & Fisher, D. (2005). Asistencia Personal para la Vida en Comunidad. Guía para recobrar la vida. National 
Empowerment Center.
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Pla d’Acció per a la Recuperació del Benestar

Guia d’introducció al Wellness Recovery Action Planning43, l’eina més estesa 
actualment al món per a la planificació personalitzada d’un pla de recuperació 
i benestar en salut mental. Versió original en anglès. 

Manual per a la Recuperació i Autogestió del Benestar

Eina orientada a promoure la implementació del model de recuperació al nostre 
entorn assistencial44, pensada per a facilitar l’elaboració d’un pla personalitzat, 
d’acord a les preferències i recursos de les persones usuàries dels serveis de 
salut mental de Catalunya. 

43  Copeland, ME. & Jonikas, J. (2014).Wellness Recovery Action Planning. The Role of Wellness Promotion in a New 
Paradigm of Community Mental Health. Oxford University Press.
44  Sampietro, H. i Gavalda, C. (2018). Manual per a la recuperació i autogestió del benestar en salut mental. Projecte 
Activa’t per la Salut Mental, de la Generalitat de Catalunya, Salut Mental Catalunya i la Federació Veus.
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Estic treballant des del Model de Recuperació?

Un cop que hem fet un recorregut pel model de recuperació, és el moment de 
pensar com fer la transferència/aplicació dels aprenentatges a la nostra tasca 
quotidiana. 

Comencem amb una reflexió individual, personal, a partir d’una sèrie de preguntes 
que ens ofereixen en l’obra: “Hacer de la recuperación una realidad”45. Són 
qüestions que tot professional hauríem d’abordar per saber si estem seguint o no 
el model de recuperació.

Les preguntes sobre les quals reflexionar, són:

Practico una escolta activa que ajudi a les persones a trobar-li sentit als 

seus problemes de salut mental?

Ajudo a les persones a identificar i prioritzar les seves metes personals 
en la recuperació, al marge dels objectius professionals?

Demostro que crec en les capacitat i els recursos personals de les persones 
que acompanyo per la cerca d’aquestes metes?

Identifico i explico exemples de la meva pròpia experiència o la d’altres usuàries 
que puguin inspirar i corroborar les seves esperances?

Atorgo especial atenció i importància a identificar metes que allunyin les 
persones del seu rol de malalt i li permetin contribuir activament en la vida 
d’altres persones?

Identifico i oriento en recursos que no són de salut mental, com amistats, 
organitzacions, centres cívics, etc., que podrien ser rellevants per aconseguir 
aquestes metes?

Fomento l’autogestió dels seus problemes de salut mental, proporcionant 
informació, reforçant les seves estratègies personals d’afrontament, etc.?

Debato amb la persona quin tipus d’intervencions terapèutiques vol; per 
exemple, tractament psicològic, teràpia alternativa, planificació d’intervenció 
en crisi, etc., respectant els seus desitjos de tractament sempre que sigui 
possible?

Actuo en tot moment amb respecte per la persona i tinc una relació 

d’igualtat, evidenciant el desig de treballar conjuntament i amb la predisposició 
“d’anar una mica més enllà”?

Continuo expressant el meu suport a la possibilitat que pugui aconseguir 
els seus objectius, mantenint esperança i expectatives positives, tot i acceptar 
que el futur és insegur i que hi haurà recaigudes?

TREBALLAR DES DEL

MODEL DE RECUPERACIÓ

1)

45  Shepherd, G., Boardman, J., & Slade, M. (2008). Hacer de la recuperación una realidad. Sainsbury 
Centre for Mental Health.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
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Està el meu servei orientat a la Recuperació?

Un cop que hem reflexionat sobre nosaltres mateixes i la nostra tasca quotidiana, 
podem preguntar-nos per la manera com treballa el nostre servei, quina és la 
seva orientació. Les institucions, dispositius i serveis també tenen una sèrie de 
preguntes a fer-se per valorar si funcionen des del model de recuperació46.

En aquest cas, farem la reflexió de manera grupal, reunint-nos qui treballem a un 
mateix dispositiu, servei o empresa, i conjuntament respondrem a:

Està el nostre servei disponible i accessible sempre que les persones els 
necessiten? (Si, per exemple, poden accedir a ells en horaris que no interfereixin 
amb les seves activitats ocupacionals, laborals).

És el nostre servei divers i inclou diferents programes i formats? El nostre 
servei es basa en l’abordatge integral amb una mirada holística? (Ofereix 
medicació, teràpia individual, grupal i/o familiar, abordatge del consum de 
substàncies, orientació vocacional, etc.).

Al nostre servei les persones poden triar els professionals i el programa 
al qual volen accedir? Informem d’aquesta possibilitat? És fàcil aconseguir-ho?

Al nostre servei s’aborden i atenen les necessitats bàsiques de les 
persones (allotjament, ocupació, salut física, ingressos econòmics, etc.)? Es 
tenen en compte a l’hora de valorar la seva salut mental i pensar els abordatges 
terapèutics?

Al nostre servei no s’apliquen tractaments coercitius, respectem la negativa 
al tractament i acompanyem en la presa de decisions i assumpció de riscos? (Hi 
ha o no hi ha tractaments involuntaris, contencions, planificació anticipada de 
decisions compartides, etc.).

Les persones usuàries participen en la planificació i avaluació dels nostres 
serveis, com a membres integrats en els grups de treball, comissions, etc.? Hi 
ha aquests espais de participació? Quin és el seu paper?

Les persones usuàries dels nostres serveis participen com a experts per 

experiència, assessorant, formant, desenvolupant programes, sent contractats 
pels serveis, etc.?

Des del meu servei es facilita i promou l’accés a la integració en la 

comunitat? Es treballa en xarxa amb entitats i recursos socials i comunitaris 
no relacionats amb salut mental? De quina manera podem potenciar aquesta 
integració?

Treballa el nostre servei en la comunitat, des de la comunitat (de manera 
oberta a la comunitat)? Fem les intervencions en l’entorn natural de les 
persones usuàries?

46  Alonso Suárez, M. (2016). Reflexiones sobre el modelo de recuperación en salud mental. Asociación Madrileña de 
Salud Mental, 1–11.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Al nostre servei es treballa per a que l’equip de professionals cuidem el nostre 
vocabulari i desenvolupem actituds que afavoreixen la recuperació? 
Es promou l’ús d’un llenguatge no clínic en la comunicació amb les persones 
usuàries? S’atenen a valors com l’esperança, el respecte dels drets, 
l’horitzontalitat en la relació, la visió holística de la persona, etc.?

Al nostre servei es tenen en compte aspectes culturals i/o propis de les 
minories religioses, ètniques, etc.? De quina manera aquests factors s’inclouen 
en l’abordatge integral de la persona i el seu entorn?

10)

11)
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DRETS I SALUT MENTAL

Existeix una relació directa entre drets humans i salut mental, que explicarem 
a continuació. Les vulneracions dels drets humans, com per exemple la tortura, la 
violència de gènere, l’assetjament, el bullying, el racisme, l’homofòbia, les guerres, 
les condicions de pobresa, són situacions que afecten negativament la nostra 
salut mental. Poden arribar a ser factors etiològics (causes o desencadenants) de 
problemes de salut mental.

“Existeix un vincle fonamental entre la salut mental i els drets 
humans. Les violacions dels drets humans dins d’un país poden 
tenir repercussions nocives i perjudicials per a la salut mental de 
la població.1”

(OMS, 2005)

Així mateix, el diagnòstic d’un problema de salut mental ve acompanyat d’un 
estigma social cap aquesta persona. Aquest estigma provoca que la persona 
estigui més exposada a situacions de discriminació (en l’àmbit familiar, laboral o 
d’oci), i per tant de possible vulneració dels drets humans2.

A més a més, el diagnòstic sol anar acompanyat d’un tractament. Històricament, 
els tractaments han anat associats a vulneracions importants dels drets humans: 
per exemple, condicions que atempten contra la dignitat de la persona, les camises 
de força, l’esterilització massiva de dones amb trastorn mental, la lobotomia (el 
creador d’aquest tractament va rebre un premi Nobel3, però en canvi avui ho 
considerem una brutalitat).

“Les víctimes de la discriminació són particularment vulnerables 
a les limitacions dels drets civils, polítics, econòmics, socials i 
culturals.4”

(OMS, 2005)

El cicle de vulneració de drets i la salut mental

Com veiem, la violació de drets humans i els problemes de salut mental poden 
convertir-se en un cicle que es retroalimenta5:

La vulneració afecta la salut mental

Portar un diagnòstic de salut mental ens converteix en un col·lectiu vulnerable 
a la violació de drets.

1  Herrman, H.; Saxena, S. & Moodie, R. (2005). Promoting Mental Health. Concepts – Emerging Evidence – Practice. 
A report of the World Health Organization.
2  Veure el Mòdul d’Estigma d’aquest mateix document.
3  Hernández, D.; Zaloff-Dakoff, J. y Rosler, R. (2010) Historia de la psicocirugía. Lobotomía: del Premio Nobel al 
oprobio. Cultura e investigación en ciencias de la salud, 2(2)
4  Herrman, H.; Saxena, S. & Moodie, R. (2005). Promoting Mental Health. Concepts – Emerging Evidence – Practice. 
A report of the World Health Organization.
5  Porsdam, S.; Bradley, V. & Sahakian, B. (2016). Human Rights-Based Approaches to Mental Health: A Review of 
Programs. Health and Human Rights Journal, 18(1), pp. 1-13
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Drets i salut mental: Marc normatiu

Les persones amb problemes de salut mental, en particular, i les persones amb 
discapacitat, en general, comptem amb un marc normatiu internacional, elaborat 
per l’Organizació de les Nacions Unides, per garantir i protegir els nostres drets: la 
Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat6.

És un tractat internacional de drets humans que conté 50 articles. Ha estat elaborat 
per professionals, persones que experimenten diferents tipus de discapacitat (entre 
elles persones amb problemes de salut mental) i familiars. Més de 170 països s’hi 
han adherit signant el tractat, entre ells Espanya, que l’ha ratificada: és a dir, l’ha 
incorporat al reglament intern de l’Estat i està actualment vigent.

Aquest document es basa en una sèrie de Principis Generals, que estan recollits 
al seu Article 3:

El respecte de la dignitat inherent, l’autonomia individual, inclosa la llibertat de 
prendre les pròpies decisions, i la independència de les persones;

La no discriminació;

La participació i inclusió plenes i efectives en la societat;

El respecte per la diferència i l’acceptació de les persones amb discapacitat 
com a part de la diversitat i la condició humana;

La igualtat d’oportunitats;

La accessibilitat;

La igualtat entre l’home i la dona;

El respecte a l’evolució de les facultats dels nens i les nenes amb discapacitat i 
del seu dret a preservar la seva identitat.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

6  Organización de las Naciones Unidas. (2006). Convención internacional sobre los derechos de las personas con 
Discapacidad. New York. 
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Situació global dels drets en salut mental

L’any 2011 es ve publicar un estudi sobre les vulneracions dels drets de les persones 
amb problemes de salut mental en relació als drets que recull la Convenció de les 
Nacions Unides. L’article es titula “Human rights violations of people with mental 
and psychological disabilities: an unresolved global crisis” i fou publicat a la revista 
Global Mental Health7. En el seu títol es refereix a les vulneracions de drets de les 
persones amb problemes de salut mental com una crisi global no resolta.

Les principals vulneracions que recull aquest estudi són:

Impossibilitat  d’accés a serveis de salut mental adequats en un entorn segur 
i assequible

Estigma i discriminació en la comunitat (sobretot en l’àmbit laboral)

Negació d’exercici de la capacitat jurídica i els drets civils, socials i polítics

Abusos i tractes inhumans i degradants

Situació dels drets en salut mental a Catalunya

Es vulneren drets en contextos assistencials a Catalunya?

Quins drets es vulneren? 

Com es vulneren?

Per respondre i reflexionar al voltant d’aquestes preguntes, ens basarem en una 
sèrie de dades i testimonis provinents d’un estudi qualitatiu de la Federació Veus 
que hem portat a terme des d’ActivaMent durant l’any 2017, i que comprèn l’àmbit 
de Catalunya.

A l’estudi, es van realitzar entrevistes i grups de treball amb diferents col·lectius: 
professionals de salut mental de diferents àmbits assistencials, persones afectades 
per algun problema de salut mental i familiars. D’aquest treball se n’ha desprès 
una Guia de Drets en Salut Mental de la que parlarem més endavant. Amb els 
testimonis, il·lustrarem quins drets es vulneren i perquè.

7  Drew, N.; Funk, M.; Tang, S; Lamichhane, J.; Chávez, E.; Katontoka, S. & Saraceno, B. (2011). Human rights 
violations of people with mental and psychosocial disabilities: An unresolved global crisis. The Lancet, 378(9803), 
1664–1675.
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VULNERACIÓ DE DRETS EN
CONTEXTOS ASSISTENCIALS

Dret a la informació (Article 21)

Dret a rebre informació comprensible i suficient: Totes les persones tenim 
dret a rebre informació sobre el significat del diagnòstic; les alternatives dels 
tractament, els efectes secundaris de la medicació i els recursos de suport 
comunitari.

Vulneracions més habituals: Informació insuficient o esbiaixada

Sobre el diagnòstic, les seves causes i possibilitats de recuperació.

Categories diagnòstiques com a convenció: per exemple, quan se li 
diu a una persona que el seu trastorn és un mer desequilibri químic al 
cervell. L’explicació estrictament biomèdica de les causes d’un trastorn 
mental no està basada en dades empíriques, ja que a dia d’avui no s’ha 
trobat cap prova biològica que demostri que, per exemple, l’esquizofrènia 
és una malaltia orgànica. I, en canvi, sí que hi ha evidències científiques 
que demostren que els problemes de salut mental estan causats, en part, 
per situacions vitals molt adverses (traumes, discriminació, etc.). Les 
categories diagnòstiques són una convenció social, taxonomies establertes 
per les professionals de la salut mental per intentar definir el que li passa a 
la persona afectada, però que no tenen una entitat real, en el sentit que no 
es poden diagnosticar amb una prova mèdica.

Heterogeneïtat d’enfocaments (sistèmic, psicodinàmic, cognitiu-
conductual, etc.): existeix una gran diversitat de maneres, dins la psicologia 
i la psiquiatria, d’entendre què són els trastorns mentals, què els causa 
i com tractar-los. A més, com a professionals hem de tenir en compte 
que la manera de comunicar un diagnòstic genera en la persona afectada 
unes expectatives i influeix directament sobre les seves possibilitats de 
recuperació.

Promoció de processos de recuperació i empoderament: per aquest 
motiu ens sembla important que com a professionals de la salut ens 
comprometem a comunicar d’una manera que promogui la recuperació i 
l’empoderament de les persones. Per exemple, quan donem com a causa 
d’un problema de salut mental una explicació merament biomèdica o 
orgànica, l’expectativa que genera en la persona afectada és de cronicitat: 
“és una cosa que li passa al meu cervell i que em passarà sempre, que no 
depèn de mi, i que no puc fer-hi res....”. Això provoca en la persona i el seu 
entorn desesperança, falta de control sobre el que li passa, etc. En canvi, si 
donem lloc també a la dimensió psicosocial dels problemes de salut mental, 
davant d’això les persones afectades sí que sentim que tenim més influència 
i control, podem canviar coses del nostre estil de vida o situacions socials, 
etc., amb la qual cosa com a professionals estem promovent l’esperança, 
l’empoderament i la recuperació.

a)
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Sobre drets i deures

És molt poc habitual que la informació sobre els drets i deures de les persones 
amb problemes de salut mental i dels professionals que ens atenen estiguin 
exposades en els serveis de salut mental. I generalment la Convenció de les 
Nacions Unides tampoc s’ensenya en els estudis universitaris com psicologia, 
psiquiatria, etc. És imprescindible informar sobre quins són aquests drets, com 
ens explica el testimoni d’un professional de la salut mental:

“Jo he hagut de treballar moltes vegades en aquest sentit, perquè 
la gent entengui que té drets i que té els mateixos que qualsevol”.

– Professional – 

Aquest fet es dóna perquè les persones amb problemes de salut mental sovint 
hem passat per processos de vulneració de drets i cronicitat tan grans que 
oblidem que tenim drets, i que són els mateixos que els de qualsevol altra 
persona.

Sobre procediments desplegats en ingressos

És habitual, tant en entorns hospitalaris com en l’atenció en salut mental en 
general, que hi hagi una manca d’informació sobre el tractament: en què 
consisteix, quins efectes té, etc.  Aquesta situació de falta d’informació està 
completament normalitzada tant entre els professionals com entre les persones 
afectades, tot i que és quelcom que no hauria de ser normal i que vulnera el 
dret a la informació: Ens ho explica el testimoni d’una persona diagnosticada 
amb un problema de salut mental.

“A mi mai m’ha constat el que m’han donat mentre estava 
ingressat. Jo veia la pastilla i reconeixia alguna d’elles, perquè 
ja et coneixes de memòria algunes. Els “numerets” que tenen i 
les formes. Ho trobo normal en el tracte que et donen. No espero 
aquesta diferència. El primer seria que et diguessin què estàs 
prenent.”                                                       

–  Persona afectada –

Riscos i implicacions dels tractaments i estudis d’investigació

Totes les persones tenim dret al consentiment lliure i informat sobre 
el nostre tractament. Aquest consentiment s’articula a través d’un acte de 
comunicació verbal o bé d’un document escrit en el qual el/la professional ens 
informa de:

b)

c)

d)
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La naturalesa del procediment terapèutic o tractament que proposa i 
quines alternatives raonables existeixen.

Els beneficis i riscos de cada alternativa, especialment en el cas dels 
fàrmacs: qualsevol prescripció de fàrmacs ha d’anar acompanyada d’una 
descripció de riscos i beneficis i de tractaments alternatius.

Plena comprensió de les implicacions: l’equip professional ha d’utilitzar 
un llenguatge accessible i proper, que pugui comprendre fàcilment una 
persona que no és experta en salut mental ni està familiaritzada amb la 
terminologia tècnica.

Decisió voluntària i lliure: Finalment, som nosaltres qui hem de decidir 
sobre la nostra salut i la nostra vida. I per a poder decidir necessitem estar 
ben informades per part de l’equip professional.

Dret a la llibertat d’expressió (Article 21)

Totes tenim dret a expressar les nostres opinions, necessitats i preferències amb 
llibertat, sense que impliqui exposar-nos a ser objecte de discriminació. Aquesta 
llibertat implica que puguem participar activament en la valoració i millora dels 
serveis.

Per aquest dret, les vulneracions més habituals:

Abús de poder i relacions asimètriques: El model dominant actual 
acostuma a ser paternalista, on els professionals estan habituats a prendre 
decisions per nosaltres, pel nostre benefici, però sense escoltar-nos. Això dóna 
lloc a relacions de poder asimètriques i jeràrquiques, com la que ens exposa el 
següent testimoni:

“Un professional m’estava explicant que en els trastorns mentals 
la medicació és com la insulina dels diabètics, que el problema 
és de per vida i tot això. Jo li vaig dir: “Bé, però, això no està 
demostrat, no?” Llavors la persona va perdre els papers i em va 
començar a maltractar, a dir que tot era mentida, i feia sorna, feia 
bromes així molt agressives. Em semblava un psicòpata. No ho sé, 
molt bèstia. Em va dir que jo què sabia, que no era psiquiatre, que 
pensava que era un psiquiatre. Va ser força espectacular.”

– Persona afectada –

Falta de mitjans per cursar reclamacions i participar activament en la 
millora del servei i els seus procediments. És habitual que en molts serveis de 
salut mental, especialment a les Unitats d’Aguts, no existeixin mitjans d’atenció 
a les persones usuàries ni mitjans per reclamar ni fer suggeriments.

a)

b)
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“Dins de l’ingrés veia coses que no m’agradaven. Sabia que 
vulneraven els meus drets, volia posar una reclamació i demanava 
que algú del Servei d’Atenció als Usuaris vingués a la unitat, ja 
que no em deixaven sortir: m’ho van negar.”

– Persona afectada –

“Jo crec que l’usuari de salut mental ha de reclamar, és la diferència 
amb l’usuari de salut física. Ha de reclamar aquests drets, ho ha 
de fer. És obligat!”

– Professional –

Per què afavorir la llibertat d’expressió com a possibilitat de reclamació 
i participació?

Per lluitar contra la discriminació, l’estigma i l’autoestigma: per recuperar 
la nostra veu, que sovint estem acostumats a que la nostra veu no sigui 
tinguda en compte, ho interioritzem i no considerem vàlida la pròpia veu.

Per promoure l’empoderament i la recuperació. L’autodeterminació és un 
element fonamental per portar endavant ambdós processos.

Per afavorir el respecte d’altres drets: facilitar la denúncia de vulneració 
de drets afavoreix que altres drets que puguin ser vulnerats, es respectin. 
Permet que un servei pugui detectar quines coses s’han de fer millor: per 
millorar procediments i serveis és imprescindible escoltar la veu de la 
persona usuària.

Dret a la llibertat de decisió (Articles 3, 12, 14, 23 i 25)

Dret a decidir sobre la pròpia vida i participar del propi tractament: Totes 
tenim dret a decidir lliurement en tots els àmbits de la nostra vida. Això inclou 
decidir el nostre tractament terapèutic i/o farmacològic, valorant alternatives, i 
també decidir sobre la nostra vida personal (oci, treball, reproducció, habitatge, 
etc.).

“Jo crec que el dret humà que menys es protegeix és el dret a 
decidir. Crec que els professionals encara decidim per ells: en un 
despatx, amb la bata blanca, informem de la decisió... Però no 
comptem directament amb la persona.”

– Professional –

c)
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Les vulneracions més habituals d’aquest dret són:

Sobre el tractament: ja sigui farmacològic, psicosocial o combinat, així com 
el dret a rebutjar qualsevol d’aquestes tres formes de tractament. En alguns 
serveis no pots accedir a teràpia psicològica o a altres prestacions si no et 
prens una medicació, amb la qual potser no et sents bé.

“I el fet que estiguis com obligat a prendre les pastilles perquè si 
no segueixes el tractament et treuen dels programes. I bé, perds 
tu, no? Perds drets si no prens la medicació.”

– Persona afectada –

Sobre els aspectes quotidians de la vida: on viure i amb qui, tenir parella, 
tenir fills, treballar, etc.

“Però és que es decideixen coses, com si pot treballar o no, saps? 
Decidim, entre professionals si pot tenir habitatge, on viurà, 
on treballarà, si treballarà, si ha de relacionar-se amb la seva 
parella…”

– Professional –

Incapacitació arbitrària i total en absència de la promoció de mesures 
menys invasives de recolzament a la presa de decisions. En aquest cas és una 
vulneració de drets i també un tracte inhumà, perquè amb la incapacitació la 
persona afectada perd la capacitat de decidir sobre tots els aspectes de la seva 
vida. En el nostre país aquesta incapacitació s’utilitza sovint, i un cop atorgada 
és molt difícil de revertir.

“De vegades em fa l’efecte que ens quedem definint a la persona 
pel pitjor moment en el que està.”

– Professional –

Plans de decisions anticipades: la millor manera de respectar el dret a decidir 
en situacions de pèrdua transitòria de la capacitat:

Són estratègies destinades a protegir l’autonomia de decisió de la persona. És un 
document que permet conèixer anticipadament quines són les nostres necessitats 
i preferències de tractament i, per tant, facilita adaptar l’atenció que se’ns donarà 
en cas de disminució transitòria de la capacitat de prendre decisions.

És a dir, ens permet decidir anticipadament i per escrit les nostres preferències 
de tractament perquè ens puguin ser donades en moments de crisi o d’ingrés 
hospitalari. En aquest sentit, des d’ActivaMent recomanem el document 

a)

b)

c)
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Planificación Anticipada de 
decisiones en salud mental. Guía 
de apoyo para profesionales 
y personas usuarias de los 
servicios de salud mental8, 
publicat per la Escuela Andaluza de 
Salud Pública: el trobareu a l’apartat 
de bibliografia.

Dret a la privacitat (Article 22)

També se l’anomena dret a la confidencialitat i intimitat: Totes tenim dret a la 
confidencialitat durant el tractament i en les histories clíniques. Els proveïdors de 
serveis de salut mental, tant públics com privats, tenen el deure de facilitar-nos 
una còpia de la nostra historia clínica. També, tenim dret a la nostra intimitat en 
contextos d’atenció intensiva i residencial.

En relació a aquest dret, les vulneracions més habituals són:

Inexistència o inadequació d’espais privats i íntims on rebre vistes o fer 
trucades.

“Quan has de trucar dins de l’ingrés, has de parlar amb la família, 
amb qui sigui, al davant de l’administrativa, davant de la infermera 
i al costat de tots els companys: al passadís.”

– Persona afectada –

Ús il·limitat de càmeres de vigilància sense informació ni consentiment de 
les persones afectades. Això es dóna especialment en les Unitats d’Aguts. El 
fet d’usar càmeres indiscriminadament, a les habitacions i a tots els racons de 
la institució, és una vulneració flagrant dels drets recollits en la convenció de 
la ONU.

“A la presó no hi ha càmeres a les cel·les, està prohibit. I al 
psiquiàtric si tens càmeres a les habitacions. Sí clar. Aquest dret 
no el perden ni a la presó. Nosaltres si.”

– Persona afectada –

Accés il·limitat del personal a la informació personal de les persones usuàries 
o a determinats espais (por exemple, els lavabos) sense permís, sovint sense 
l’hàbit de picar a la porta o preguntar si es pot passar. El respecte a la intimitat 
és també respecte a la dignitat de la persona.

Restriccions injustificades o punitives de l’ús del telèfon, l’ordinador, les 
visites, etc.

8  Suess, A.; Tamayo Velázquez, M.I. y Bono del Trigo, A. (2015). Planificación Anticipada de decisiones en salud 
mental. Guía de apoyo para profesionales y personas usuarias de los servicios de salud mental. Grupo de Derechos 
Humanos y Salud Mental. Escuela Andaluza de Salud Pública.

b)

a)

c)

d)
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“Una de les satisfaccions més grans que vaig tenir va ser sortir de 
la residència de salut mental on vaig viure durant set anys. Tot i 
l’oposició de la família i dels metges, jo mateix vaig agafar i em 
vaig donar d’alta amb la col·laboració d’una doctora. El tracte a 
la residència és molt impersonal i els drets són reduïts al mínim. 
La residència és una extensió del psiquiàtric, en poques paraules. 
Les possibilitats de recuperació en una residència... Jo conec pocs 
companys dels que he vist a la residència que hagin sortit amb 
possibilitats de portar una vida normalitzada pel mateix tracte que 
els donen. Un tracte molt dependent i gens personalitzat. Per això, 
l’únic alliberament que vaig tenir va ser sortir de la residència.”                                                              

– Persona afectada –

Els espais assistencials que substitueixen l’habitatge durant un temps determinat 
(de curta o llarga durada) en el nostre context actual són tan estandarditzats, 
reglamentats, i tan poc adaptats a les necessitats i vida de cada persona que 
impedeixen que desenvolupem un projecte vital significatiu i una vida plena i 
satisfactòria.

Protecció contra la tortura i altres tractes cruels i inhumans 
(Article 23)

Totes tenim dret a rebre un tracte empàtic i humà que eviti al màxim qualsevol 
forma de reclusió o maltractament. Pràctiques com la contenció mecànica, la 
reclusió i l’aïllament estan considerats per les Nacions Unides com formes de 
tortura. Aquest òrgan internacional insta als països membres, com Espanya, a 
deixar d’aplicar-les.

Aquestes són algunes pràctiques considerades maltractament o fins i tot tortura 
per les Nacions Unides, i que es donen en els nostres contextos assistencials:

Medicació forçosa i sobremedicació, imposant una medicació contra la 
nostra voluntat o en dosis excessives, amb uns efectes secundaris incapacitants 
i/o perjudicials. És una pràctica molt estesa i normalitzada al nostre país.

Ingrés involuntari, amb una deprivació forçosa de a llibertat. Considerats 
jurídicament com excepcionals, són una pràctica habitual i sistemàtica. 

Teràpia Electroconvulsiva sense consentiment informat o amb un 
consentiment forçat. Es fa signar amb manca de tota la informació necessària 
per a decidir o sota coerció; per exemple, amb amenaça d’ingrés si no es signa

Contenció mecànica, una immobilització total o parcial realitzada contra la 
nostra voluntat, lligant-nos de mans i peus a un llit i durant llagues estones 
(de vegades, dies).

a)

b)

c)

d)
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Una professional de la salut mental ens comentava a l’estudi que vam realitzar:

“Treballant de nit a nivell d’especialització et trobes casos en què 
cal subjectar mecànicament a una persona per falta de personal. 
Perquè saps que a partir de les dotze et quedaràs sola, perquè 
se’n van els torns de sopar.”

– Professional –

En aquest testimoni es veu la contenció mecànica com una pràctica que pot 
ser totalment arbitrària en el seu ús, i que pot dependre de factors totalment 
independents al nostre estat de salut mental o comportament com els horaris 
del personal assistencial o per falta de personal.

Reclusió i aïllament, amb un tancament en el que no es permès de rebre 
visites. 

En veurem un exemple amb el testimoni d’un professional:

“Vaig anar a veure a una usuària que atenc que estava ingressada. 
I estaven tots els usuaris amb retirada de permís perquè li havien 
trobat, a un, un encenedor. Llavors, com l’encenedor no pot estar 
a les habitacions, les quaranta persones havien estat castigades 
a no sortir. Ho vaig veure tan greu. Em van dir, “la persona que 
véns a veure sortirà perquè tu véns, perquè sinó no sortiria a 
fumar”. I dic “Però, i això?” No vaig poder evitar preguntar-ho 
perquè em va semblar molt fort.”

– Professional –

Incapacitació total i arbitrària, sense prendre en consideració les possibilitats 
de les persones de recuperar-nos.

En ocasions, totes aquestes pràctiques es donen a la vegada, ho veurem en un 
exemple. El següent testimoni és d’una companya que va participar a l’estudi, que 
es trobava ingressada. Portava dies dient que una de les medicacions que prenia, 
i que s’estava provant, no li feia bé.

“Va arribar el dia que em vaig negar a prendre aquesta pastilla 
perquè m’adonava que em queia malament. Els vaig dir que no 
em tornava a prendre aquesta pastilla. Total, que van cridar als 
infermers, va venir el de seguretat, tot. Em van posar una injecció 
i a contenció. Com era divendres i la doctora s’havia anat fins 
dilluns no em van donar l’alta. I no em callava jo des de la sala de 
contenció: “però que m’estan fent si jo sé que tinc una malaltia i 
no he fet res a ningú”. Jo els avisava que jo no anava a fer mal a 
ningú i no m’escoltaven. O sigui, 48h a contenció, lligada de mans 
i peus. I això crea en tu una sensació terrible. Terrible.”

 – Persona afectada –

e)

f)
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En aquest testimoni que acabem de llegir, quins drets veieu que s’han 
vulnerat? 

Com penseu que es podria haver actuat?

És possible cuidar sense contenció mecànica? 

Si fem un repàs a l’ús de la contenció mecànica a altres països, trobem diferències 
notables respecte a les pràctiques normalitzades en el nostre context.

A Finlàndia i al Regne Unit, per exemple, la contenció mecànica està totalment 
prohibida, també en les Unitats d’Aguts.

Altres països estan treballant per la reducció de la contenció mecànica: per exemple 
a Catalunya, el nou Pla de Polítiques Públiques en Salut Mental ha incorporat una 
línia estratègica nova (la de drets), on es marca l’objectiu d’arribar a la contenció 
zero l’any 2025.

Per tant, sí que és possible cuidar sense contenció, però per assolir aquest 
objectiu cal portar endavant un procés de canvi i cal desenvolupar un altre tipus 
de pràctiques assistencials.

Dret a viure de manera independent, ser incloses a la comunitat 
i treballar (Articles 19 i 27)

Totes tenim dret a disposar dels serveis de suport a l’autonomia que fomentin una 
vida digna i una completa inclusió a la comunitat. D’acord a les nostres necessitats, 
tenim dret a accedir a diversos serveis de promoció a la vida independent, com 
ajudes econòmiques, programes residencials i d’habitatge, serveis d’assistència 
domiciliaria, etc.

En relació a aquest dret, les vulneracions més habituals són:

La falta de recursos per portar una vida digna i independent, on puguem 
tenir un rol actiu a la comunitat i on la feina pugui ser un motor de la nostra 
recuperació, és una vulneració habitual d’aquest dret, molt estesa en el nostre 
context. El testimoni d’un familiar ens ho explica:

“El problema aquí és que la família ha de fer-se càrrec de tot, 
de proporcionar l’habitatge, l’economia... És clar, això crea 
unes dificultats de convivència terribles. Perquè la sensació de 
dependència d’una família quan tens 40 anys, és terrible, no? 
És a dir, és que no puc tenir una feina, si tinc una pensió és 
tan mínima que no em permet viure. Per exemple, el meu fill té 
una no contributiva de 420 euros. Ara farà 40 anys, amb això 
exclusivament la resta de la seva vida no pot viure. Llavors què 
passa? Depèn sempre del que li donem a casa, el que crea uns 
conflictes terribles perquè no és un nen de 15 anys, a qui li puguis 
donar una paga.”

– Familiar –
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GARANTIR ELS DRETS: UN REPTE ACTUAL

Marc legal i reptes

Garantir els drets de les persones amb problemes de salut mental és un repte 
que actualment està incorporat en les polítiques públiques, tant nacionals com 
internacionals. Per exemple, el Pla d’Acció sobre Salut Mental de l’Organització 
Mundial de la Salut (2013-2020)9, i el Pla Europeu d’Acció per la Salut Mental (2013-
2020)10, de la Unió Europea, incorporen els respecte dels drets com un dels seus 
eixos principals. Així mateix, a Catalunya, el Pla Integral d’atenció a les persones 
amb trastorn mental i addicions 2017 - 201911 i també les Estratègies 2017-2020 
Pla director de salut mental i addiccions12 recullen per primera vegada una línia 
estratègica que té per objectiu garantir els drets i millorar les pràctiques en relació 
als drets humans en els contextos assistencials. També plantegen com objectius 
promoure l’empoderament de les persones afectades i la nostra participació en la 
definició de les polítiques públiques i dels serveis.

Més enllà de les polítiques públiques, també existeixen altres accions  i documents 
per garantir els drets, com per exemple el Manifiesto de Cartagena en torno a la 
coerción en los servicios de salud mental13, promogut per la Asociación Española 
de Neuropsiquiatría (AEN) l’any 2016 i signat per diferents entitats. El document 
insta a eradicar les pràctiques coercitives dels serveis de salut mental i deixar-les 
de considerar tractaments. Proposa un canvi organitzacional i cultural que centri 
l’atenció en salut mental en els drets humans i no en la no coerció.

Agents implicats en l’acompliment dels drets

Garantir els drets és una responsabilitat compartida entre diferents agents:

Les professionals de la salut mental tenim el deure de comprometre’ns en la 
nostra pràctica diària a conèixer, respectar, promoure i protegit els drets de les 
persones amb trastorn mental. Sovint també caldrà ajudar a la persona a sortir 
del seu rol de malalt/a, i treballar pel seu l’empoderament i pel reconeixement 
de la seva veu.

9  Organización Mundial de la Salud. (2013). Plan de Acción sobre Salud Mental 2013 – 2020.
10 WHO. (2013). The European Mental Health Action Plan 2013–2020. Regional Office for Europe.
11 Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. (2017). Pla Integral d’atenció a les persones amb Trastorns 
Mentals i Addiccions. Estratègia 2017 – 2019.
12 Departament de Salut. (2017) Estratègies 2017-2020 Pla director de salut mental i addiccions. Generalitat de 
Catalunya.
13 Munarriz, M.; Romero, M.; Vinyals, E. y González N. (2016). Manifiesto en torno a la coerción en los servicios de 
salud mental. Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN).
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Les persones que elaborem les polítiques públiques tenim la responsabilitat 
d’incorporar en els plans els drets com una de les claus en l’atenció i facilitar el 
recursos i la gestió d’aquest per a que aquest canvi es pugui produir

Les persones que administrem i gestionem els serveis de salut mental 
tenim la responsabilitat de promoure un canvi dins la nostra organització 
per fomentar el respecte cap als drets de les persones usuàries, la qual cosa 
demana una transformació profunda de les maneres de fer i pensar de tot el 
personal

Les persones familiars també cal que ens comprometem en deixar enrere 
actituds de molta protecció o paternalisme i promoure l’autonomia de la 
persona, fomentant que pregui les seves decisions per facilitar l’empoderament 
i la recuperació d’una vida plena.

Les persones amb problemes de salut mental cal que coneguem quin 
són els nostres drets, els defensem i exercim, prenent la responsabilitat de no 
instal·lar-nos o abandonar el rol de malalt/a i el poder per a autodeterminarnos.
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DRETS HUMANS I
ATENCIÓ PROFESSIONAL

Què podem fer com a professionals?

Conèixer els drets de les persones usuàries

Conèixer aquests drets i integrar en la nostra atenció quotidiana el fet d’informar, 
recordar i promoure el seu exercici. Aquesta actitud facilita l’empoderament. 

Informar l’equip i la organització de l’existència de situacions que vulneren o 
amenacen els drets de la persona.

Documents com Empoderamiento y defensa de derechos14 o la Convenció 
sobre els drets de les persones amb discapacitat de la ONU poden ser-nos útils.

La Guia de drets en salut mental, elaborada des de la primera persona per 
a la Federació Veus per l’equip de recerca d’ActivaMent. Feta a partir d’una 
investigació amb grups de discussió, arreu Catalunya. Conté: Testimonis de 
familiars, professionals i persones afectades que il·lustren la vulneració de 
drets. Explica quins són els drets segons la Convenció de l’ONU i dóna eines per 
defensar-los i protegir-los. Conté també peticions des de la primera persona, 
recursos per a l’exercici dels drets i bibliografia d’interès.

Promoure i facilitar que puguem prendre les nostres decisions 

Sobre el nostre tractament i sobre la nostra vida. Acompanyar, tolerar la 
incertesa, permetre l’experimentació i l’aprenentatge de les persones, deixar 
que ens equivoquem i veure l’equivocació com a oportunitat d’aprenentatge:

Utilitzar el consentiment lliure i informat

Utilitzar estratègies de planificació de decisions anticipades

Promoure  l’oci i el treball significatiu i inclusiu

Evitar l’ús de mesures coercitives

Com per exemple:

La incapacitació total. Enlloc d’això, promoure l’ús de mecanismes de 
recolzament a la presa de decisions menys invasives, com la figura de 
l’assistent personal i la guarda de fet (incapacitació parcial amb recolzament 
en certes àrees de la vida).

La contenció mecànica.

L’aïllament físic, telefònic, etc.

L’ingrés involuntari.

La medicació forçosa i la sobremedicació.

a)

b)

c)

14  CERMI. (2016). Empoderamiento y defensa de derechos: guía para la autodefensa de los derechos de las personas 
con discapacidad. Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
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Relacions d’igual a igual

Respectar els drets implica treballar quotidianament amb consciència de 
l’asimetria de poder i considerar a la persona que atenem com un igual.

“Jo crec que quan fem coses en què violem drets és perquè no 
considerem l’altre igual, no?”

– Professional –

Com a professionals, hem de:

Escoltar, empatitzar, informar en un llenguatge assequible, demanar l’opinió, 
comunicar les nostres preocupacions o inseguretats, acompanyar, trencar 
l’asimetria de sabers: entendre i acceptar que el que les persones usuàries 
sabem sobre el nostre problema i el que ens passa és també valuós, és tan 
important el que nosaltres sabem com a professionals, que el que sabem les 
persones com a expertes per experiència. Construir coneixement comú, cuidar 
la intimitat i la dignitat, donar valor a les capacitats, experiències i desitjos de 
les persones...

Què podem fer com a organització?

Exposar públicament els drets i deures de les persones usuàries en el 
nostre servei o consulta.

Formació contínua al nostre equip de persones professionals, per promoure 
l’atenció basada en drets.  

Considerar flexibles les normatives i adaptar-les a les diverses necessitats 
de cada persona.

Disposar de mecanismes que permetin que les persones usuàries participem 
en la millora del servei.

Facilitar els procediments per a fer suggeriments i reclamacions.

Organitzar espais de reflexió entorn a l’atenció centrada en drets que 
incorporin professionals, usuaris i familiars

Promoure la lectura de documents d’interès, com Derechos Humanos y 
Salud Mental en Andalucía. Plan Integral de Salud Mental de Andalucía15. És 
una guia que identifica situacions de vulneració de drets humans en contextos 
assistencials de salut mental i proposa recomanacions pràctiques, organitzatives 
i de gestió per garantir-los.

d)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

15  Escuela andaluza de salud pública. (2012). Derechos Humanos y Salud Mental en Andalucía. Plan Integral de Salud 
Mental de Andalucía. Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
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Per què articular una atenció basada en els drets humans?

Perquè articular una atenció basada en drets, permet:

Promoure la recuperació i l’empoderament

Combatre l’estigma i la discriminacióReduir el patiment i l’ansietat de 
les persones usuàries

Millorar la satisfacció de les professionals i les seves condicions laborals

Reduir l’ansietat del personal

Reduir l’ús de medicació (com a eina de contenció)

Millorar les relacions entre professionals i persones usuàries

Reduir l’angoixa dels familiars cuidador

Millorar la prevenció d’agressions i lesions (sovint darrere d’un episodi 
“d’agitació” d’un usuari, hi ha un recorregut de vulneració de drets que el 
produeix).

Acomplir amb un imperatiu ètic i legal de respecte dels drets humans

Promoure els drets humans com a terreny comú, més enllà d’enfocs 
particulars de cada professional o servei (sigui psicodinàmic, psicoanalític, 
cognitiu-conductual, sistèmic, etc.) que dóna un marc únic i estableix uns 
mínims comuns dels serveis assistencials.
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