
EMPODERAMENT 
en salut mental

Formació per a professionals



Què farem avui?

 Presentació de l’activitat 

 Espai de Participació 

 Explicació Conceptual 

 Torn de Preguntes

 Pausa

 Dinàmica vivencial 

 Història de Vida

 Transferència / Aplicació 

pràctica

 Dinàmica de tancament
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El concepte de poder

Espai de participació

Què és el poder?

Què vol dir empoderar-se?

Què fem com a 
professionals per a que 
les persones s’empoderin?
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Parlar d’empoderament
suposa una concepció del 
poder.

El concepte de poder

He-Man i el Poder

La manera com entenguem 
el poder definirà el que 
farem per col·laborar en un 
procés d’empoderament.
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El poder com a cosa

• Quelcom que es dóna o 
es rep

• De dalt a baix
• “Vine, que t’empodero”

El concepte de poder

Dues concepcions

El poder com a relació

• Construït, definit i regulat 
socialment

• Reciprocitat: pot ser de 
dalt a baix i horitzontal

• Procés social i 
experiència personal
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“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.”     

(Michel Foucault, 1979)

El concepte de poder

El poder des de Foucault
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No hi ha 

persones poderoses i 

persones impotents

El concepte de poder

El poder des de Foucault

El poder no és un atribut 

d’algunes persones

Hi ha persones 

empoderades i 

desempoderades
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Col·laboració
Intercanvi

Reciprocitat

Poder “entre”:
Simetria

El concepte de poder

El poder des de Foucault

Control
Dominació
Imposició

Poder “sobre”:
Asimetria PODER

Dimensió generativa
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“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.”

(Michel Foucault, 1981)

El concepte de poder

Dimensió Generativa
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Poder psiquiàtric i 

rol de malalt

Poder, discurs i efecte identitari

Diagnòstic Psiquiàtric

Efecte identitari

ROL DE MALALT

Producció de subjectivitat

Cristalitza com identitat
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“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.”

(Talcott Parsons, 1951)

Poder psiquiàtric i 

rol de malalt
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Avantatges

• Prestacions socials
• Accés a serveis
• Major atenció de l’entorn
• Menors exigències socials
• Menor autoexigència

Poder psiquiàtric i 

rol de malalt

Assumir el rol de malalt

Desavantatges

• El propi estat es considera 
indesitjable

• S’espera que vulgui canviar
• Pèrdua de saber sobre un 

mateix
• Pèrdua de llibertat i estatus
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Assumir el rol de malalt té 

un efecte de producció    

de subjectivitat perquè   

afecta a:

• Com ens definim

• Què sentim

• Com ens relacionem

• Què fem (o no fem)      

a la vida

Poder psiquiàtric i 

rol de malalt

Assumir el rol de malalt
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“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, 

inevitablement hi haurà 

conseqüències per a aquests 

subjectes.” (S. Caponi, 2009)

- Creen identitat

- Desempoderen

- Cronifiquen

Poder psiquiàtric i 

rol de malalt

Efectes del diagnòstic
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La majoria de problemes de salut 
mental comencen quan estem 

construint la nostra identitat. 
Afecten a: 

Poder psiquiàtric i 

rol de malalt

Edat del diagnòstic i efectes

• La construcció d’un 

projecte vital

• L’autoestima, les 

relacions socials i el 

desenvolupament

• La construcció de la 

pròpia identitat
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Poder, opressió i 

subversió

Inversió

Subversió

Reproducció

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



Patriarcat Gènere Dones

Esclavitud Raça Negres

Psiquiatria Cordura
Malalts 
Mentals

Institució Construcció Opressió

Poder, opressió i subversió

Relacions de poder asimètriques i opressió



Feminisme Patriarcat
Igualtat de 

gènere

Black Power
Supremacia 

blanca
Igualtat racial

Orgull Boig
Institució 

psiquiàtrica
Diversitat

mental

Minoria activa Opressió Canvi

Poder, opressió i subversió

Relacions de poder simètriques i empoderament
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El concepte 

d’empoderament

Origen del concepte

• Pedagogia de l’oprimit de 
Paulo Freire
Educació popular per subvertir 
situacions d’opressió. 
Fonaments conceptuals i 
pràctics de l’empoderament.

• Xarxa feminista MUDAR-
DAWN
Ofereixen el concepte i    
definició d’Empoderament.     
Redistribució del poder,     
control de les fonts materials      
i ideològiques
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“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.”

(Judi Chamberlin, 1997)

El concepte 

d’empoderament

Empoderament en salut mental
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El concepte 

d’empoderament

Què fa falta per empoderar-se

1. Tenir poder de decisió

2. Tenir accés a la 

informació i els recursos

3. Disposar d’opcions per 

prendre decisions

4. Sentir que podem 

marcar la diferència

5. Aprendre a pensar de 

forma crítica
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El concepte 

d’empoderament

Què fa falta per empoderar-se

7. Aprendre a ser assertives

8. Reconèixer i expressar 

la ira

9. No sentir-nos soles i              

aïllades

6. Entendre que les 

persones tenim drets

10. Sortir de l’armari
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El concepte 

d’empoderament

Què fa falta per empoderar-se

13. Produir un canvi en la 

pròpia vida i la comunitat 

12. Aprendre habilitats que 

considerem importants

11. Canviar la percepció de 

les nostres capacitats

14. Iniciar un canvi per a   

tota la vida

15. Millorar l’autoimatge i 

superar l’autoestigma
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El concepte 

d’empoderament

Dimensions de l’empoderament

L’empoderament és un:

• Procés

• Social

• Multidimensional 

Dues dimensions:

• Creixement personal

• Canvi Social
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1. Emancipació: 

Independència, autonomia 

personal i potestat sobre la 

pròpia vida.

El concepte 

d’empoderament

Dimensió personal

2. Recuperació: Autoestima, 

autoconfiança, esperança 

en tenir una vida plena.

3. Expansió: Trobar un sentit 

a la pròpia existència, 

elaborar un projecte de vida.
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1. Comunitat: Sentir-nos 

part d’un col·lectiu, 

desenvolupar el sentit de 

comunitat.

El concepte 

d’empoderament

Dimensió social

2. Participació: Formant part 

d’un moviment social o una 

minoria activa.

3. Ciutadania: Esdevenir 

persones actives, 

implicades amb la nostra 

comunitat.
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“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)

El concepte 

d’empoderament

Necessitat de promoure 

l’empoderament
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Com promoure 

l’empoderament

Decisions compartides

La planificació anticipada de 

decisions en salut mental:

• Afavoreix l’acompliment de 

les nostres preferències 

d’atenció i el respecte dels 

nostres drets.

• Millora la relació amb les 

persones de l’equip 

professional que ens atén.

• Incrementa les probabilitats 

de recuperar-nos.
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Tenir una bona salut mental i 

empoderar-nos no es redueix a 

l’atenció professional. Cal :

Com promoure 

l’empoderament

Fomentar l’auto-cura i    

la co-responsabilització

• Desenvolupar hàbits 

saludables                      

• Estructurar el nostre temps

• Aprendre de l’experiència

• Enfortir l’autoestima

• Construir un projecte 

de vida



Com promoure l’empoderament

Afavorir la participació en espais de suport mutu
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“L’empoderament es co-

relaciona inversament amb 

l’ús dels serveis tradicionals 

de salut mental i 

positivament amb 

l’activisme comunitari”

(Rogers et al, 1997)

Com promoure 

l’empoderament

Creure en l’activisme

Variables d’Empoderament
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• Incorporar usuàries i ex-

usuàries en la planificació 

estratègica.

Com promoure 

l’empoderament

Obrir espais de participació 

en la planificació dels serveis 

• Deixar de veure’ns com 

objectes d’intervenció per 

passar a reconèixer-nos com 

subjectes de coneixement.

• Participació real, en igualtat 

de condicions que la resta de 

l’equip de professionals.
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Reflexió final

“Ningú educa a ningú. 
Ningú s’educa tot sol. Les 

persones s’eduquen en 
comunió, mediatitzades pel 

món”

(Paulo Freire, 1970)



34

Bibliografia

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

Chamberlin, J. (1978). On Our Own: Patient Controlled Alternatives to the Mental Health System. New 

York: Haworth Press.

Deegan, P. (1997). Recovery and empowerment for people with psychiatric disabilities. Social Work in 

Health Care, 25(3), 11–24.

Foucault, M. (1979). Microfísica del poder. Ediciones de La Piqueta.

Foucalt, M. (1981). Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones. Alianza Editorial. 2000

Freire, P. (1970). Pedagogía del Oprimido. Editorial Siglo XXI. 2003

Moscovici, S. (1981). Psicología de las minorías actives. Ediciones Morata. 1996

Organización Mundial de la Salud. (2010). Empoderamiento del usuario de salud mental. Declaración de la 

Oficina Regional para Europa de la OMS.

Page, N. & Czuba, C. (1999). Empowerment: What is it? Journal of Extension, 37(5): 24-32Parsons, T. 

(1951). The social system. London: Routledge.



Gràcies! 

Contingut: Hernan Sampietro

Disseny: Mariona Aragay

Fotos: Elena Figoli, Laurent Ziegler, 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Tom Olin

ActivaMent Catalunya 
Associació

C/Rocafort 242 Bis, 3ª Planta 
(08029). Barcelona 

Teléfono: 600 687 634 
www.activament.org

activament@activament.org

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

