
L’ESTIGMA 
en salut mental

Formació per a professionals
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 Presentació de l’activitat 

 Espai de Participació 

 Explicació Conceptual 

 Torn de Preguntes

 Pausa

 Dinàmica vivencial 

 Història de Vida

 Transferència / Aplicació 

pràctica

 Dinàmica de tancament

Què farem avui?
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Participem

Al llarg de la història ha hagut
molts col·lectius estigmatitzats:

• Dones
• Persones no caucàsiques 
• Persones LGBT
• Persones amb trastorn 

mental

Coneixeu altres 
col·lectius estigmatitzats?

Què tenen en comú 
aquestes persones i 
col·lectius?
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Origen del concepte

A l’antiguitat

• Picadura d’un insecte

• Senyal per distingir una 
condició social inferior
o criminal

• En el cristianisme, les 
ferides sagnants de Jesús 
crucificat.
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Origen del concepte

Època Moderna

El sociòleg Erving 
Goffman el recupera a:

“Estigma: la identitat 
deteriorada” (1963)

Anomena atributs o 
característiques que 
expressen una Identitat 
Social Devaluada
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“Un atribut que torna a la 
persona diferent de les demés 

(...) i la converteix en algú 
menys desitjable –en casos 

extrems, (...) 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 demés, a modo 

d’efecte, un descrèdit ample.”

(Erving Goffman, 1963)

Definició
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L’atribut estigmatitzat no 
és, en si mateix, ni bo ni 
dolent.

Social, històric, i relacional

“Un atribut que estigmatitza a 
un tipus de posseïdor pot 

confirmar la normalitat d’altre 
i, per tant, no és ni honrós ni 

ignominiós per sí mateix.”

(Erving Goffman, 1963)

Aleshores... Com es 
produeix l’Estigma?

Característiques
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Social, històric, i relacional

“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.”

(Crocker, Major & Steele, 
1998)

Característiques
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Procés 

d’estigmatització

1. Identificació/Atribució

2. Valoració negativa

3. Generalització causal

4. Devaluació
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Components

1. Estereotips

Informació socialment apresa     
i errònia sobre allò que 
caracteritza un col·lectiu.

2. Prejudicis

Emocions que ens generen       
les persones pel fet que les 
atribuïm una característica 
estigmatitzada.

3. Discriminació

Sèrie de conductes de rebuig, 
menyspreu i distància social 
vers a la persona o col·lectiu.



Tipus d’estigma

Estigma social: 

Quan és la societat la que 
reprodueix els prejudicis i 
la discriminació cap a la 
persona o col·lectiu.

Autoestigma:           

Quan és la mateixa 
persona afectada la que 
reprodueix els prejudicis i 
la discriminació cap a sí 
mateixa i el seu col·lectiu.
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Com podem les persones 
autoestigmatitzar-nos?

Com es construeix 

l’autoestigma

No som impermeables al  
nostre entorn.

El que es diu de nosaltres i    
la manera com se’ns tracta 
afecta la nostra      
autoimatge i autoestima. 

Reproduïm estereotips i 
prejudicis socials, i acabem 
sent objecte de la nostra 
pròpia discriminació.



La por al rebuig i la  
vergonya genera:

Aïllament i solitud

Assumir el prejudici 
d’irrecuperabilitat i 
incapacitat genera:

Desesperança i 
autolimitació

Efecte de Profecia 
Auto-complerta

Efectes de 

l’Autoestigma



Solitud, desesperança: 
afavoreixen la Cronificació

Autoimatge negativa, 
vivència de condemna: 
promouen
Comportaments 
Autolíticos

Internalitzar prejudicis 
dificulta demanar ajuda,   
hi ha un menor ús dels 
serveis.

Efectes de 

l’Autoestigma



L’estigma a l’àmbit 

sanitari i sociosanitari

“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”. 
(Redondo García, 2014)

Hi ha estigma a l’àmbit sanitari?

“És major el nivell de 
prejudicis en professionals 

de Salut Mental que en 
Atenció Primària”. 

(Granados et al, 2012)  



“L’evidència ensenya que 

els professionals poden ser 

simultàniament:

L’estigma a l’àmbit 

sanitari i sociosanitari 

Una relació complexa

estigmatitzadors,

receptors d'estigmes i

poderosos agents de 

desestigmatització.” 

(Schulze, 2007)



L’estigma a l’àmbit 

sanitari i sociosanitari

Com es genera?

El diagnòstic psiquiàtric
Categoritza i Redueix la 
persona a un concepte.

Classifica Tipus d’Éssers, 
generant                           
Efectes Identitaris
i en la Mirada Social. 

L’experiència subjectiva 
s’entén i defineix de    
manera psicopatològica



“Les mancances en les 

formes de comunicació i el 

tracte amb el pacient 

semblen ser un dèficit molt 

present en aquesta relació.”

(Caussa et al., 2007)

L’estigma a l’àmbit 

sanitari i sociosanitari

Efectes

Afecta la qualitat de 
l'atenció, perquè perjudica 
el tracte i la comunicació



“Quan el tracte no es 
correspon a les expectatives i 

no és percebut com digne i 
adequat, la satisfacció de 

les persones usuàries es veu 
perjudicada, i pot afectar 

l'adhesió al tractament i/o 
generar un rebuig dels 

serveis hospitalaris.” 

(García Gutiérrez i Cortés 
Escárcega, 2012)

L’estigma a l’àmbit 

sanitari i sociosanitari

Efectes



“Les idees errònies i 
estereotipades atribuïdes 

als que viuen amb un 
diagnòstic psiquiàtric 

poden afectar la qualitat 
del tractament i al procés 

de recuperació." 

(Caussa, Sampietro i 
Faura, 2009)

L’estigma a l’àmbit 

sanitari i sociosanitari

Efectes



Acceptar que totes tenim 
idees prejudicioses o 
accions discriminatòries

Reflexionar per identificar 
i deconstruir aquestes 
idees estereotipades i 
errònies.

Evitar: #NotAllMen

L’estigma a l’àmbit 

sanitari i sociosanitari

Com l’abordem?



L’estigma funciona com una 

xarxa de límits i barreres.

Incrementa el patiment i 

dificulta la recuperació.

Els símptomes passen 

però les barreres socials 

perduren per sempre.

Contingut i Efecte de 

l’Estigma



Els efectes concrets de 

l’Estigma depenen del 

contingut específic dels 

prejudicis.EFECTE DE 

L’ESTIGMA

CONTINGUT 

DEL PREJUDICI

Contingut i Efecte de 

l’Estigma

Cadascuna de les 
atribucions que se’ns 
fa a les persones 
diagnosticades comporta 
unes reaccions socials.



• Irrecuperabilitat / 

Inestabilitat permanent

• Fragilitat / dependència

• Retraïment social /            

no expressivitat

• Negativitat / Culpabilització

• Vagància /                 

Manca de voluntat

• Impredictibilitat/ Perillositat

• Genialitat / Extravagància

• Incapacitat / Dèficit cognitiu

Contingut i Efecte de 

l’Estigma

Prejudicis més habituals



La distinció Nosaltres/Ells
és la sintaxi bàsica de la 
discriminació. 

“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).” 

(Nairn, 2007)

Contingut i Efecte de 

l’Estigma

Les persones diagnosticades 

som un altre



Irrecuperabilitat i 

inestabilitat permanent

Irrecuperabilitat

Estem condemnades de 
manera irreversible al 
patiment i la 
simptomatologia.

Un cop que el trastorn es 
desencadena, aquest   
esdevé crònic. Els 
símptomes no remeten o és 
inevitable tenir recaigudes.



Inestabilitat permanent

Doble creença errònia: 

Estem sempre en crisi, 

simptomàtics, en brot, etc.

El benestar no és compatible 

amb estar diagnosticat.

Irrecuperabilitat i 

inestabilitat permanent



Efectes de la idea 

d’irrecuperabilitat:

Empitjora el pronòstic. 

L’esperança és un factor 

clau per recuperar-nos

La manera com ens tracten 

els altres, com ens parlen    

de nosaltres i del que ens 

succeeix són factors 

fonamentals.

Irrecuperabilitat i 

inestabilitat permanent



Irrecuperabilitat i 

inestabilitat permanent

Efectes de la idea 

d’inestabilitat:

Tot el que diem i fem es 

veu com una manifestació 

del trastorn i es llegeix en 

clau de símptoma.

La nostra paraules es 

converteix en objecte de 

sospita. Ocasiona  

negligències professionals.



Fragilitat, incapacitat i 

dependència

Fragilitat:

Se’ns veu en un estat de 
benestar precari, 
susceptible de trencar-se 
amb facilitat.

Ens representant com més 
sensibles i vulnerables
que la resta de la població.



Incapacitat

i dependència:

Ens representa com persones 

sense competències per 

gestionar la pròpia vida.

Emocionalment immadures, 

capritxoses, impulsives.

Amb discapacitat intel·lectual o 

afectació cognitiva. Incapaces 

de prendre decisions racionals.

Fragilitat, incapacitat i 

dependència



Fragilitat, incapacitat i 

dependència

Efectes dels prejudicis:

La Sobreprotecció i el 

paternalisme tenen un 

efecte de Profecia Auto-

complerta.

Resistència a la 

corresponsabilització i les 

decisions compartides. 

Barrera al Model de 

Recuperació



Culpabilització:

Ens presenta com a 

responsables del nostre 

problema de salut.

Si no et recuperes és per: 

Feblesa de caràcter.

Manca de voluntat.

Personalitat mandrosa.

Culpabilització i 

irresponsabilitat



Irresponsabilitat:

Ens veuen com:

Persones mandroses.

Sense voluntat.

Abandonades i amb 

desídia moral.

Aquests comportaments 

serien defectes del caràcter, 

no símptomes.

Culpabilització i 

irresponsabilitat



Culpabilització i 

irresponsabilitat

Efectes culpabilització:

Sentir que quelcom de 

nosaltres és dolent o 

socialment reprovable 

genera culpa i vergonya.

Promou el secretisme

propi i familiar. Quan es veu 

com un defecte personal, es 

converteix en tabú.



Culpabilització i 

irresponsabilitat

Efectes culpabilització:

A l’àmbit de l’atenció 

professional pot generar 

Marginació sanitària.

Es considera com un 

malbaratament de recursos

“Si no millores és perquè 
no poses de la teva part, 

fas un mal ús dels 
serveis.”



Efectes irresponsabilitat:

L’estereotip de que som 

persones 

mandroses,irresponsables i 

indolents genera pèrdua 

d’oportunitats i marginació 

sociolaboral.

Les empreses no volen 
gent incompetents o 
irresponsables.

Culpabilització i 

irresponsabilitat



Ens veuen com Persones 

violentes, perilloses i/o 

criminals. Doble cara:

1. Si porta un diagnòstic, 

és perillós.

2. Si es comporta violent, 

deu tenir un Trastorn 

Mental.

Prejudici més freqüent als 

mitjans. Trastorn mental com 

a causa de violència.

Perillositat i 

impredictibilitat



Ens presenta com a 
persones de reaccions 
volubles, inesperades, 
mai de refiar. 

No importa si la nostra 
conducta no justifica 
l’atribució.

És el mite de Dr Jekyll i    
Mr. Hyde.

Perillositat i 

impredictibilitat



Efectes dels prejudicis

A l’entorn social, generen 

por i llunyania.

Promouen reaccions 

d’evitació i rebuig.

Reforcen l’aïllament i la 

solitud.

Si ens representen com a 

monstres, ningú no ens vol 

al seu costat.

Perillositat i 

impredictibilitat



Efectes dels prejudicis

A nivell institucional. generen  

Criminalització i Pèrdua 

de Drets fonamentals.

A l’àmbit de l’atenció 

professional, afavoreixen les 

intervencions de coerció.

Perillositat i 

impredictibilitat



Història i tipus de campanya

Les campanyes 

antiestigma

1997 – Like Minds Like Mine

1999 - Open the Doors

2011 - Obertament

Protesta

Informació/Educació

Contacte social

Estratègies



Formacions en 

1a persona combina 

educació i contacte social.

Genera canvis en idees 

preconcebudes i actituds. 

Té efectes perdurables en 

el temps. 

Beneficis contra 

l’autoestigma.

Les campanyes 

antiestigma



Promoure els          

tallers de contacte social

A espais comunitaris.

Persones amb i sense 

diagnòstic.

Sense identificació prèvia.

Activitats cooperatives.

Bassades en la salut: 

benestar, creixement, 

expressió artística

Les campanyes 

antiestigma



No reproduir el discurs 

biomèdic

Campanyes: “La malaltia 
mental és una malaltia com 
qualsevol altra”, generen
efectes contraproduents.

Menys culpa i més 
adherència al tractament.

Més atribució 
impredictibilitat, més 
distància social, 
essencialisme i pessimisme.

Les campanyes 

antiestigma



Cuidar el vocabulari

Cal evitar: 

Verbs d’essència

Diagnòstic com a nom 

propi

Adjectius que etiqueten

Fer generalitzacions

És recomanable utilitzar: 

Verbs de procés

La persona davant

Fer front a l’estigma



No classificar tipus 

d’éssers ni tractar casos

Els diagnòstics són eines de 

treball per orientar les 

intervencions.

Els diagnòstics no són la 

identitat i menys la persona.

Acompanyem una persona, 

no tractem  “un cas”

Fer front a l’estigma



Creure en la recuperació 

i en les persones

Cal transmetre missatges

d’esperança i donar 

exemples de recuperació.

No existeixen les persones 

cròniques, sinó els  

processos de cronificació.

Apostar per les decisions 

compartides.

Fer front a l’estigma



Promoure l’activisme i 

l’associacionisme

Afegint-nos a una entitat.

Difonen les activitats

Projectes compartits

Recomanant assistir-hi

Superar l’Autoestigma:

Rol social valorat

Sentit de pertinença

Reconstruir la identitat

Fer front a l’estigma
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