
LA RECUPERACIÓ

en salut mental

Formació per a professionals
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pràctica 
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Què farem avui?



El concepte de 

Recuperació

Espai de participació

Què és la recuperació?

Què vol dir recuperar-se?

Què fem com a 

professionals per a que 

les persones es recuperin?



Origen del concepte 

Context i evolució històrica

1960s 1980s1970s 1990s 2000s 2010s

Antipsiquiatria

Revolució 
Farmacèutica

Supervivents de 
la psiquiatria

Moviments 
crítics

Moviments pels 
Drets dels 
pacients

Xarxa Atenció 
Comunitària

Model de 
Recuperació

Moviments pels Drets Civils

Integració del Model 
de Recuperació a les 
polítiques públiques



Origen del concepte 

La llavor

 1960s Moviment 

antipsiquiatria

 1970s Supervivents de la 
psiquiatria

 1980s Moviments pels drets 
dels usuaris

 1960-90s Moviments pels 
drets civils



Factors contextuals

1960s                                   
Revolució farmacèutica

1970s                                   
Xarxa d’atenció comunitària

1980s                               
Model de rehabilitació 
psiquiàtrica



Naixement i consolidació 

del model

 2000s. Integració del 
model a les polítiques 
públiques

 1980-90s. Bagatge 
d’experiència prèvia del 
model

 1993. W. Anthony publica 
text de referència sobre    
el Model de Recuperació



Definició 

6. Implica trobar un 
sentit a la vida, nous 
objectius

1. Procés personal

2. Requereix esperança

3. Suposa un canvi de rol, 
d’actituds i valors

4. Requereix d’un 
aprenentatge
d’habilitats 

5. És independent de la 
malaltia



Polisèmia de

Recuperació 

1. Segons el Model Biomèdic

2. Segons el Model de 
Rehabilitació 
Psicosocial

3. Segons el Model de 
Recuperació



1. Com a quelcom 
indefinible

2. Com a Resultat

3. Com una manera de viure

Polisèmia de

Recuperació 



Riscos de cada enfoc

1. Si es pensa com a resultat

2. Si es pensa com a 
recuperació funcional

3. Si es pensa com a finalitat

4. Si es pensa com a 
quelcom incomunicable

5. Si es pensa com a personal  
i basada en drets 



Posicionament 

ètic i conceptual

“La recuperació suposa 
autodeterminació”.

“No hi ha recuperació 
sense drets”



Els 10 principis 

de la recuperació

Substance Abuse and
Mental Health 
Services 
Administration (USA). 
(2012). SAMHSA’s
Working Definition of 
Recovery. 10 Guiding
Principles of 
Recovery.

Esperança

Respecte

Fortaleses i 
responsabilitats

Abordatge 
del trauma

Cultural Relacional

Centrada en 
la persona

Camins 
diversos

Holística

Suport mutu



Els 10 principis 

de la recuperació

1. Sorgeix de l’esperança

2. Està centrada en la 
persona

3. Es produeix a través de 
moltes vies



Els 10 principis 

de la recuperació

4. És holística

5. Es basa en el suport 
mutu

6. Es recolza en les 
nostres relacions i 
xarxa social



Els 10 principis 

de la recuperació

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

8. Requereix l’abordatge del 
trauma

9. Implica forces i 
responsabilitats 
individuals, familiars i 
comunitàries

10.Es basa en el respecte



L’atenció orientada 

a la recuperació

2. La manera de parlar

• No distingit nosaltres/ells 
• Utilitzar un llenguatge no 

estigmatitzant 
• Fer servir un vocabulari proper

La persona és experta 
del seu problema

Això suposa canviar: 

1. La relació terapèutica

• De pacient a expert
• De professional-expert a 

acompanyant-coach



4. La presa de decisions

• Oferir tota la informació
• Garantir que s’acompleix la 

nostra voluntat
• Respectar les preferències

La persona és experta 
del seu problema

L’atenció orientada 

a la recuperació

Això suposa canviar: 

3. La narrativa del que succeeix

• Incloure experiència subjectiva
• Abandonar el discurs de la 

irrecuperabilitat
• Donar a conèixer experiències 

de recuperació



6. Les estratègies d’intervenció

• Han de ser personalitzades
• Cal atorgar un sentit biogràfic 

a les crisis

La persona és més 
que la “malaltia” 

L’atenció orientada 

a la recuperació

Això suposa canviar: 

5. Els objectius de les intervencions

• Posar el focus en la salut i el 
benestar personal

• Mirar més enllà de l’aspecte 
clínic o funcional

• Construir una identitat “no 
malalta”



3. Cultivar les nostres  
qualitats personals

• Formació
• Supervisió

Les persones no es 
recuperen soles

L’atenció orientada 

a la recuperació

Això suposa: 

1. Atendre les condicions de vida 
i els factors culturals

• Inclusió social
• Comunitat
• Context social

2. Promoure el suport mutu

• Informar-se
• Recomanar
• Promoure



Mites i realitats

1. Per implementar el model cal 
contractar nous professionals 
específics

2. La Recuperació no s’aplica als 
“meus” pacients

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



Mites i realitats

4. El tractament obligatori ajuda  
a la recuperació. 

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

6. La recuperació consisteix en 
fer a les persones 
independents i normals.

7. Les persones només poden 
contribuir a la societat un cop 
que s’han recuperat.



Materials i recursos



Materials i recursos

Afavorir l’autodeterminació

És una eina pràctica, per: 

Millorar el nostre benestar 

Fer un procés de recuperació 



Materials i recursos

Conèixer els recursos que 

tenim al nostre abast 

El Manual ens ajuda a: 

Treure profit de la nostra 

experiència

Respectar les nostres 

preferències



Què puc aplicar jo demà, 

per orientar-me cap a la recuperació?



Com podem orientar el nostre servei per 

treballar des del model de recuperació?
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