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1. Compartint la nostra Experiència
					
						A ActivaMent Catalunya Associació portem dos anys fent Grups d’Ajuda Mútua. 
Aquest és un dels nostres projectes inicials i encara, a dia d’avui, és l’activitat 
que vincula més persones a l’entitat. Al llarg d’aquest temps s’han constituït 3 
grups diferents, que han fet més de 150 sessions, a les quals han participat unes 
35 persones.
     A més a més, una part dels nos-
tres membres ja havia tingut expe-
riències prèvies participant de Grups 
d’Ajuda Mútua en altres associa-
cions i entitats. Per tant, comptem 
amb un ample bagatge i experiència 
envers la constitució, dinamització i 
evolució d’aquesta activitat.
     Hem volgut elaborar el present 
material amb la intenció de compar-
tir la nostra experiència, presentant 
els nostres aprenentatges, esperant 
que tot això pugui servir a altres 
grups o entitats que vulguin iniciar el seu propi camí portant endavant un Grup 
d’Ajuda Mútua en Salut Mental.

2. Què és un Grup D’Ajuda Mútua?
	
		  Un Grup d’Ajuda Mútua (GAM) és un espai en el qual diverses persones que 
comparteixen un mateix problema o dificultat es reuneixen per intentar superar 
o millorar la seva situació. 
     Hi ha molts tipus de Grups d’Ajuda Mútua, en funció del col·lectiu de persones 
que decideix reunir-se. Per exemple, els que tenen per objectiu ajudar a superar 
un problema d’addicció, els de les persones que es donen suport per fer front a 
una malaltia crònica, els que cerquen ajudar-se per superar una pèrdua o fer un 
dol, etc.

     En el nostre cas, som Per-
sones amb l’Experiència del 
Trastorn Mental que fem set-
manalment una trobada infor-
mal en la qual compartim les 
nostres experiències, expli-
quem obertament les nostres 
vivències i ens donem recolza-
ment mutu. Xerrem de temes 
relacionats amb el trastorn 
mental, però també d’altres 
aspectes de la nostra vida per-
sonal.
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3. Quines característiques té un Grup d’Ajuda 
Mútua?	
	
				Més enllà del col·lectiu de 
persones que es reuneixi o 
l’objectiu concret que tin-
gui cada grup, hi ha algunes 
característiques distintives 
que defineixen als Grups 
d’Ajuda Mútua i els fan dife-
rents d’altres grups i activi-
tats. Entre aquestes característiques distintives, trobem les següents:

Les Persones comparteixen Experiència i/o Necessitat
				 El principal punt d’unió de les persones és el compartir una experiència en 
comú i/o una mateixa necessitat. Aquest fet és fonamental perquè pugui sorgir 
una veritable ajuda mútua, ja que qui millor t’entén i et pot ajudar és aquella 
persona que ha passat per la mateixa experiència que tu.

La Participació és Voluntària
				 Els qui formen part d’un Grup d’Ajuda Mútua assisteixen a les trobades per 
iniciativa pròpia. Cap persona està obligada ni a vincular-se ni a assistir a les 
sessions. La voluntarietat és necessària perquè la persona se senti implicada 
amb el grup, pugui obrir-se a compartir els seus problemes i abandoni el rol 
passiu davant les seves dificultats.

Les Trobades es fan de manera Periòdica
				 Perquè un GAM es constitueixi, funcioni i pugui acomplir els 
seus objectius és necessari que les persones es trobin regular-
ment al llarg d’un cert temps. No hi ha Grups d’Ajuda Mútua 
de sessió única. Cal que hi hagi vinculació i constància per part 
dels seus membres. Això permet desenvolupar un clima de 
confiança mútua i treballar acuradament els temes que puguin 
aparèixer.

La Quantitat de Persones Vinculades és Petita
					Els GAM han d’estar formats per un grup reduït de persones. Això afavoreix 
que tots i totes puguin participar, que no es quedin temes sense ser tractats, que 
els intercanvis siguin propers, que els torns de paraules siguin dinàmics, que els 
membres es coneguin de manera més ràpida i profunda, etc. Cada grup ha de 
pactar la seva amplada, però es recomana que no hi hagi menys de 5 persones 
ni més de 10.

No hi ha diferències de Rol o Estatus entre els membres
					Els GAM estan basats en l’horitzontalitat de les relacions i la igualtat entre 
les persones que els constitueixen. Això significa que no hi ha rols diferents per 
als seus membres ni diferències de jerarquies. L’horitzontalitat permet que les 
persones se sentin còmodes, entre iguals i que es trenqui la dinàmica apresa de 
jugar el paper de persona malalta-passiva.



Grups d’Ajuda Mútua
5

4. Què no és un Grup d’Ajuda Mútua?
			 A l’hora d’iniciar i fer funcionar un Grup d’Ajuda Mútua cal tenir present quines 
són les seves particularitats i diferències envers altres tipus de grups. Perquè 
els intercanvis personals no es confonguin amb altres formes de relacionar-se i 
altres dinàmiques diferents, s’ha de saber què no és un GAM. 
     En aquest sentit, un Grup d’Ajuda Mútua es diferent de:

Una Teràpia Grupal
     Tot i que participar d’un Grup d’Ajuda Mútua pugui tenir efectes beneficiosos 
per a la nostra salut mental, un GAM no és una forma de psicoteràpia. Per co-
mençar, perquè no hi ha cap psicoterapeuta guiant el grup. A més a més, perquè 
el seu objectiu no és fer tractament. I, finalment, perquè els intercanvis i les 
relacions es basen en l’horitzontalitat i cap persona ocupa el rol de malalt.

Una Tertúlia d’Amics
    Tot i que les persones que participen d’un Grup d’Ajuda Mútua es poden 
conèixer abans de començar i/o els vincles afectius entre aquestes persones pu-
guin enfortir-se al llarg de 
les sessions, un GAM no és 
una trobada d’amistat. Per 
començar, perquè no és 
indispensable que les per-
sones siguin amigues fora 
d’aquest context. A més a 
més, perquè les converses 
són temàtiques, i s’han de 
centrar en salut mental. I, 
finalment, perquè hi ha re-
gles d’interacció explícites, 
establertes per cada grup.

Un Espai de Debat
     Per últim, tot i que les persones acostumen a desplegar els seus arguments 
a l’hora de parlar d’un tema als Grups d’Ajuda Mútua, aquests no són espais per  
debatre. En primer lloc, perquè no es tracta de convèncer als demés d’unes idees 
o d’altres. Als GAM no cal arribar a conclusions consensuades. I, en segon lloc, 
perquè tampoc es tracta de valorar unes estratègies o maneres d’ésser per sobre 
de les altres. Cada persona sap que és vàlida per ella mateixa i ha de respectar 
allò que és vàlid per als demés.
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5. Per què participen les persones als GAMs?
     Les persones s’apropen als Grups d’Ajuda Mútua per motius molt diversos. 
Alguns dels quals, com hem vist, no es corresponen amb els objectius i/o ca-
racterístiques dels GAM. Per exemple, és usual que una persona s’apropi perquè 
cerca amics/amigues o demanant una teràpia grupal. En tots els casos, cal ex-
plicar amb claredat què és i perquè es fa aquesta activitat. 
     Ara bé, més enllà dels motius per començar, és interessant conèixer per què 
es vinculen les persones al GAM. Això dóna una pauta del que valoren els seus 
membres i dels beneficis que els aporta.
     En aquest sentit, les persones que han sigut consultades envers els seus mo-
tius per continuar participant dels GAM d’ActivaMent, exposen 3 motius bàsics 
de vinculació:

Ampliar la Xarxa Social
     En primer lloc, el motiu més bàsic que exposen les persones per  vincular-se 
a un GAM és la possibilitat de relacionar-se amb altres persones i ampliar el seu 
cercle de relacions i amistats. 

“T’obre a poder-te relacionar amb més persones. Podem parlar. Et permet 
quedar-te a gust, sortir de la monotonia de la vida.”

Relacionar-se amb Iguals
     En segon lloc, també es valora molt positivament el fet 
que les altres persones també han passat per un problema 
de salut mental. Això ajudaria a sentir-se comprès pels de-
més, a facilitar la confiança recíproca i interactuar més lliu-
rement.

“Coneixes gent que té la mateixa problemàtica i pots parlar dels teus proble-
mes. Parles des de la igualtat.”

Evitar la Por al Rebuig
     Per últim, un motiu molt específic per 
vincular-se a un GAM de salut mental és 
que entre persones diagnosticades no és 
usual que hi hagi el prejudici de perillo-
sitat. Per tant, saben que no es veuran 
rebutjats i/o que no generaran por als de-
més quan expliquin els seus símptomes, 
el diagnòstic o la medicació que prenent. 
L’anticipació de por o rebuig és molt limi-
tant per a les relacions socials. Aquesta 
dificultat no hi és als GAM.
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“El que trobo als GAM és que les persones tenen problemes semblants al 
meu i, quan els explico, ningú s’espanta. Quan parles amb gent que no té la 
mateix condició, no saps com s’ho prendran. Potser bé, però no saben com 
agafar-ho. T’arrisques. Perquè això, que s’espanten, et passa fins i tot amb 

la família. I a la gent del carrer ja no t’ho dic.”

6. Com es constitueix un Grup d’Ajuda Mútua?
	
				Allò més bàsic per constituir un GAM és que hi hagi un cert número de perso-
nes amb una experiència o problemàtica comú que vulgui reunir-se a compartir 
les seves vivències i oferir-se suport per superar o fer front a la situació. Per 
tant, el primer que cal establir és el motiu del grup i les característiques de 
les persones que hi participaran.
     En el cas dels nostres GAM, orientats al col·lectiu de 
Salut Mental, en principi hi pot participar tota aquella 
persona que hagi viscut o estigui vivint una experiència 
de patiment psicològic. L’objectiu principal d’aquesta 
activitat és permetre’ns compartir les nostres vivències, 
dificultats i aprenentatges amb altres persones que ha-
gin passat o estiguin passant per un problema de salut 
mental.
     Ara bé, més enllà d’aquest criteri general envers qui 
pot participar-hi, a ActivaMent existeix un pacte previ 
addicional: per poder ser membres d’un GAM, les perso-
nes han d’estar compensades i/o prou recuperades per 
entendre quines són les dinàmiques grupals i ser capaces de respectar-les. 
     En cas de descompensació, brot, recaigudes, etc., el grup ha de decidir si 
la persona pot continuar o si, per contra, haurà de tornar-hi quan es trobi prou 
recuperada per participar de manera adient dels intercanvis del grup. Això no 
significa que s’hagi d’estar asimptomàtic, sinó, simplement, que es pot partici-
par de les dinàmiques grupals.
     En segon lloc, una vegada definida amb quina finalitat es farà un GAM i qui 
el conformarà, cal establir i consensuar les seves Característiques Formals, 
tenint en compte les necessitats i disponibilitat del grup. És a dir, els qui el 
constitueixin hauran de definir la seva amplada, la duració de les sessions, la 
freqüència de les trobades, si és obert o tancat, etc. 

L’Amplada: ni gran ni petit
     Perquè un GAM funcioni convé que no estigui constituït per gaires persones. 
En cas contrari es dificultaria que es generi un clima de confiança, que tots els 
membres tinguin l’oportunitat de parlar i que se sentin a gust. 
     En el cas dels GAM d’ActivaMent, la norma estableix un mínim de 5 persones 
per  constituir un nou grup i un màxim de 10 persones.  Si la demanda de par-
ticipació fos major, cal plantejar la possibilitat d’iniciar un nou grup.

La Freqüència: ni massa sovint ni massa espaiats
     Les trobades d’un GAM s’han de fer de manera regular i periòdica, no deixant 
passar massa temps entre les sessions. Això permet reprendre temes tractats 
en sessions anteriors, mantenir els vincles entre els membres i enfortir les dinà-
miques grupals.
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     Als GAM d’ActivaMent es fa una sessió un cop per setmana, fixant cada grup 
sempre el mateix dia i hora. Això permet que els membres del grup organitzin 
més fàcilment la seva agenda d’activitats i puguin assistir-hi més fàcilment.

La Duració: ni llarg ni curt
     Cada sessió de GAM ha d’atorgar prou temps als seus membres per parlar, 
explicant-se amplament, desplegant els seus arguments i intercanviant les se-
ves idees sobre cada tema proposat. Igualment, cal tenir present que una sessió 
no acostuma a ser monotemàtica, sinó que apareixen diversos temes, tots els 
quals haurien de ser considerats. 
     Per contra, també és necessari valorar que una sessió massa llarga pot ser 
esgotadora emocionalment.
     Els GAM d’ActivaMent funcionen amb sessions de dues hores. Aquesta quan-
titat de temps és considerada òptima per la nostra entitat, ja que ens permet 
parlar a tots i totes sense ser, a la seva vegada, excessiva.

L’Obertura: obert o tancat
     Cada grup ha de decidir, una vegada que comença a funcionar, si permet la 
inclusió de nous membres o si, per contra, continuarà amb els mateixos parti-
cipants al llarg de totes les sessions. És a dir, ha d’establir si és un GAM obert o 
tancat.
     En el cas dels GAM d’ActivaMent, els grups es defineixen com oberts, per-
metent la incorporació de nous membres, fins al moment que assoleixen la 
seva amplada màxima. Aleshores, passen a ser un GAM tancat.

7. Com són els Grups d’Ajuda Mútua 
d’ActivaMent?

En 1ª Persona
     Els qui hi participem som persones que passem o hem passat un problema 
de salut mental. Això significa que als nostres GAM no hi ha persones jugant el 
rol de professional o el rol de familiar. És clar que una persona diagnosticada 
d’un problema de salut mental pot ser també professional i familiar, però la seva 
participació és des de la seva pròpia experiència.
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No Directius
     Ningú/na dirigeix els nostres GAM. La paraula i la voluntat de tots i totes té 
la mateixa validesa. A l’inici d’un nou GAM, es pot començar amb una o més per-
sones moderant, per ajudar a respectar els torns de paraules i les normes bàsi-
ques, fins  que cada participant aprèn a funcionar dins de la dinàmica grupal.

Sense Diagnòstics
     Els qui participem als GAM no ens dividim ni de-
finim pels diagnòstics que hàgim pogut rebre. Les 
etiquetes no són les persones. Per tant, als nostres 
grups tots i totes poden participar-hi, amb indi-
ferència del nom que la psiquiatria li hagi posat al 
seu malestar.

De Lliure Participació
     Als GAM cadascú és lliure de parlar o de callar. Ningú ha d’exposar obligatòria-
ment els seus sentiments, emocions o pensaments davant dels altres.  L’Escolta 
Activa també és una manera vàlida de participar i ajudar als demés. Cal tenir 
present que cada persona requereix el seu temps per obrir-se al grup.

Sense Judicis
     Tots i totes són lliures d’expressar els 
seus sentiments i emocions o d’explicar 
la seva vida sense censura ni reprova-
cions. A un GAM no se li diu a ningú 
què ha de fer, com ha de comportar-se 
ni què està bé o malament. Allò que és 
vàlid per a una persona pot no ser-ho 
per a una altra. Cadascú pot dir als de-
més què li ha servit a ell mateix, però 
no què ha de fer.
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8. Regles Bàsiques de Funcionament d’un GAM:
     Més enllà de les característiques de cada grup, els seus objectius i pactes es-
tablerts, hi ha algunes regles que són fonamentals per al correcte funcionament 
de tot Grup d’Ajuda Mútua:

El Respecte
     El respecte per totes les persones participants, les seves idees, maneres de 
ser i experiències de vida és la primera i més bàsica de les regles d’un GAM. 
Sense el seu acompliment, les dinàmiques poden esdevenir nocives per als seus 
membres.
     En primer lloc, el respecte es 
refereix a l’ús d’un tracte cordial 
i unes maneres adequades de par-
lar. Cal ser amable amb els demés, 
no utilitzar grolleries, no aixecar la 
veu, evitar les paraules que puguin 
fer mal, etc.
     Igualment, és bàsic respectar els 
torns de paraules. S’ha de perme-
tre que tots i totes puguin expressar 
els seus parers i opinions. Per tant, 
cal atorgar temps a totes les persones participants.
     Així mateix, el respecte significa no jutjar als altres. Cadascú té les seves 
idees, valors i maneres de ser. Tota persona participant s’ha de sentir còmoda i 
segura per poder parlar amb naturalitat de les seves experiències.
     Per últim, respectar també vol dir no donar consells. A un GAM no se li diu 
als demés què han de fer o com s’han de comportar. Tota persona pot exposar 
què li resulta vàlid a ella mateixa i quines són les seves pròpies estratègies per 
superar les dificultats i/o assolir els seus objectius. Però no ha d’intentar con-
vèncer els demés d’actuar d’una manera o d’altra. Cadascú haurà de trobar el 
seu camí.

La Confidencialitat
     Aquesta regla es pot resumir en una idea: “Allò que es parla dins d’un GAM 
es queda dins del GAM”. És a dir, no es poden portar fora les paraules escoltades 
ni allò que s’hagi vist a una sessió grupal. Els Grups d’Ajuda Mútua funcionen 
perquè les persones poden obrir-se davant de les demés, la qual cosa pressu-
posa que se senten segures que allò que han exposat d’elles mateixes no serà 
públic.
     D’una banda, la confidencialitat significa que en cap cas no es revelarà a 
terceres persones cap detall que s’hagi conegut d’un company o companya 
de GAM dins d’una sessió. 
     D’altra banda, la confidencialitat vol dir que no es trauran fora de context 
els temes que apareguin dins d’una sessió, ni tan sols amb altres companys/es 
de GAM. Tot el que quedi pendent de parlar, s’haurà de tractar a properes ses-
sions grupals.
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La Inclusió
     Totes i cadascuna de les persones que formen part del GAM han de poder 
integrar-se i sentir-se partícips de les seves dinàmiques i funcionament. En cas 
contrari, no es vincularan al grup.

     Per garantir la inclusió, s’ha d’oferir 
la possibilitat de participar a totes les 
persones del GAM, invitant a exposar els 
seus parers, idees i experiències a la resta 
de companys i companyes.
     Alhora, també s’ha de tenir present 
que ningú està obligat a parlar. Hi ha 
moltes formes de participar-hi, no tan sols 
parlant.
     A més a més, cal tenir cura que ningú 
no acapari la paraula molta estona ni 

que es produeixin llargs diàlegs entre dos o més membres, en detriment de la 
resta de companys/es.
     Igualment, cal assegurar-se que tots els membres entenen el funciona-
ment del GAM, amb especial cura de les persones nouvingudes al grup i/o que 
mai han participat d’un espai d’ajuda mútua.
     Finalment, s’han de contextualitzar els temes de conversa, assegurant-
se que tots i totes saben de què es parla i a què es fa referència. Novament, cal 
prestar especial atenció a les persones que s’incorporen a un grup que porta un 
temps en funcionament.

9. Regles Addicionals dels GAMs d’ActivaMent
     A ActivaMent, a més a més de les regles bàsiques de funcionament, tenim 
altres dues regles addicionals perquè els Grups d’Ajuda Mútua siguin adients i 
responguin a les particularitats del nostre col·lectiu i els valors de la nostra as-
sociació.

El Suïcidi: un tema amb restriccions
     La primera d’aquestes normes addicionals es refereix al suïcidi. Entenem que 
aquest és un tema del que cal parlar, sempre que un membre del GAM tingui la 
necessitat de fer-ho. El suïcidi no es un tema tabú. Moltes persones del nostre 
col·lectiu han tingut ideacions auto-lítiques o actes auto-lesius Parlar-ne, per 
tant,  pot ajudar a moltes persones a veure que travessar aquests moments és 
possible i que poden superar-se. 
     Ara bé, parlar del suïcidi no vol dir que sigui correcte dir qualsevol cosa sobre 
el tema. En primer lloc, es considera inapropiat i incorrecte explicar com fer-
ho. Els mètodes són un límit que no s’ha de traspassar. 
     I, en segon lloc, també queda exclosa la presentació dels comportaments 
auto-lesius com a quelcom romàntic o alliberador. Les autolesions són expre-
ssió d’un malestar que requereix atenció. En cap cas es permès animar a les 
persones a fer-ho ni presentar aquests comportaments de manera positiva.
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Les Idees Discriminatòries: són indefensables
     Una última regla addicional es refereix a l’expressió d’idees discrimina-
tòries, prejudicials i estereotipades. Cal saber que fins i tot les persones del 
col·lectiu de salut mental, tot i ser objecte de prejudicis i discriminació, poden 
tenir també aquest tipus d’idees errònies i nocives.
     A cap persona si li pot dir què pensar ni quins han de ser els seus valors, al 
menys no a les persones adultes que participen d’un GAM. Tot i això, si un mem-
bre manifesta posicions masclistes, xenòfobes, homòfobes o altra mena d’idees 
discriminatòries, cal explicar-li que no es permès defensar-les dins del GAM. 
Si la persona no respectés aquest límit, podria ser sancionada o apartada del 
grup.

10. Els Pactes Bàsics dels Grups d’Ajuda Mútua
 
    Tots els Grups d’Ajuda Mútua, independentment de les seves característiques 
i objectius, requereixen de l’establiment de dos Pactes Bàsics entre els seus 
membres per funcionar:

Acompliment de les Regles
     El més elemental dels pactes es refereix al reconeixement i acceptació de 
les Regles del Grup d’Ajuda Mútua; tant les regles bàsiques com totes les addi-
cionals que cada grup pugui tenir. Això significa que s’ha d’explicitar, de manera 
formal o informal, que es coneixen, s’entenen i accepten aquestes regles.

Compromís d’Assistència
    Igualment, és fonamen-
tal que les persones que 
s’apunten a un Grup d’Ajuda 
Mútua entenguin que no es 
tracta d’una activitat puntual, 
sinó que el funcionament su-
posa la participació de tots 
els seus membres al llarg 
d’un cert temps. Per tant, qui 
vulgui formar part d’un GAM 
s’ha de comprometre a as-
sistir-hi de manera regular i 
sistemàtica. El temps mínim 
recomanable de compromís d’assistència no hauria de ser menor a 3 mesos.
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11. Els Pactes Addicionals de cada grup
	
				Després que s’han establert quins seran els Objectius del Grup, quines les 
Persones Participants i quines les Característiques Formals del Grup, queda un 
últim pas, referit als Pactes Addicionals. Aquests pactes són tota una sèrie 
d’acords als que cal arribar pel que fa a diverses qüestions que afecten al fun-
cionament d’un GAM. 
     En aquest sentit, alguns dubtes que s’han de respondre i consensuar abans 
de començar són:

• Es permetrà o no es permetrà fumar dins de les sessions? 
• S’inclouran o no s’inclouran pauses al llarg de cada sessió 
per sortir de la sala de trobada?
• S’admetran o no s’admetran visites/invitats que vulguin 
conèixer com funciona el GAM?
• Podran participar o no podran participar del GAM les per-
sones que no puguin assistir a totes les sessions?
• Es reservaran o no es reservaran les places quan una per-
sona hagi de faltar una temporada?
• Es permetrà o no es permetrà tenir els mòbils encesos?
• Hi haurà un horari límit per arribar a cada sessió o es po-
dran incorporar les persones a l’hora que hi arribin. Etc.

		  Cada grup haurà de trobar les respostes a aquests dubtes i/o a d’altres que 
puguin sorgir a l’hora de funcionar. Establir i consensuar una ampla sèrie de pe-
tits pactes és la millor manera d’estalviar-se posteriors malentesos i dificultats.

12. L’Acollida de Nous Membres
	
		  Si el Grup d’Ajuda Mútua es defineix com obert, una de les tasques bàsiques 
que hauran de fer els seus membres és acollir a les persones que vulguin afegir-
se al grup. A l’acollida és el moment i l’espai per a:

Escoltar les Expectatives
     A l’hora d’acollir una persona el primer i més fonamental que cal fer és 
conèixer perquè i per a què considera que vol formar part d’un Grup d’Ajuda Mú-
tua. Saber quines són les motivacions i expectatives de la persona permet una 
millor i més ràpida integració amb els altres membres, a la vegada que ajuda 
a evitar futures desercions degudes al no assoliment del que s’esperava trobar. 
Sovint les persones cerquen altres tipus de grups i no un GAM –per exemple, una 
teràpia grupal o un grup d’amics-
.
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Explicar les Regles de Funcionament
     En segon lloc, l’acollida és el moment idoni per exposar quines són les regles 
que s’han d’acomplir i quines les dinàmiques pròpies del Grup d’Ajuda Mútua. 
Abans de començar, tota persona ha de tenir clar com s’ha de comportar, què es 
permès i què no ho és, i de quina manera interaccionar. Tot i que les dinàmiques 
s’aprenen amb la pràctica, la persona ha de conèixer, entendre i d’acceptar les 
regles del grup des de l’inici.

Establir els Pactes amb el Grup
     Per últim, a l’acollida s’han d’establir amb els nous membres l’acceptació i 
acompliment dels pactes del grup. En aquest sentit, més enllà de l’acceptació de 
les regles i el compromís d’assistència, s’han d’exposar i consensuar els pactes 
addicionals que cada grup pugui tenir envers, per exemple, les pauses, fumar, 
l’ús del mòbil, etc. Aquí també es poden consensuar pactes nous o renegociar els 
existents, en funció de les característiques de les persones acollides.

13. Consells per Afavorir Bones Dinàmiques
	
			 Perquè un Grup d’Ajuda Mútua funcioni, més enllà de la seva constitució, de 
l’establiment dels seus objectius i del consens de les seves regles, cal fer que 
les persones connectin com a grup. Recordem que la participació a un GAM és 
voluntària. Per tant, es requereix que les dinàmiques de les interaccions siguin 
adients i enriquidores per a totes les persones participants.
     A continuació exposem alguns consells que afavoreixen aquesta integració i 
el bon funcionament grupal.

Comptar amb membres experimentats
     A l’hora de començar un nou GAM, tot i no ser una regla indispensable, és 
recomanable comptar sempre amb alguns membres amb experiència prèvia. 
Aquest bagatge permet que el grup tingui referències de com interactuar, la qual 
cosa facilita als nous membres l’aprenentatge de les dinàmiques d’un GAM i pos-
sibilita que hi hagi criteris per avaluar el seu desenvolupament.

Centrar-se en temes de salut mental
     A una sessió grupal, de la qual participen persones amb experiències quoti-
dianes molt diverses, hi ha moltes possibilitats que es produeixi dispersió envers 
els temes de conversa. La dispersió, en sí mateixa, no té per què ser problemàti-



Grups d’Ajuda Mútua
15

Nota Final: Cal tenir en compte que totes i cadascuna de les 
regles, pactes i consells exposats en aquest document són orien-
tatius. No es tracta de lleis, sinó d’eines per al funcionament d’un 
GAM. Per tant, cal ser flexible i basar-se en la pròpia experiència 

per aprendre a aplicar-les.

ca, sempre que sigui puntual o momentània. En tot cas, cal tenir sempre present 
quin és el motiu pel qual es reuneix el grup i quins són els temes que han de 
tractar. En cas contrari, les persones poden perdre l’interès en les trobades.

Reconduir els conflictes
     Com tot grup humà, un GAM no està exempt de possibles conflictes entre els 
seus membres. Sempre que hi hagi dificultats, diferències de parers o confron-
tacions, s’han de reconduir abans de continuar. És prioritari resoldre aquestes 
situacions, atès que poden ser nocives per a les dinàmiques del grup. La millor 
manera de fer-ho és recórrer a les regles de funcionament acceptades, els pac-
tes establerts i el consens grupal.

Aterrar els temes de conversa
     De vegades, a l’hora de xerrar de temes de salut mental 
i/o de qüestions que afecten a la nostra vida, la conversa 
pot esdevenir conceptual, filosòfica o massa teòrica. Per-
què tots i totes puguin sentir-se a gust i seguir els argu-
ments, cal  concretar allò que diem, posant exemples, utili-
tzant analogies i/o recorrent a paraules properes a tothom. 
En cas contrari, es trencaria la norma d’inclusió i algunes 
de les persones participants podrien deixar de sentir-se a 
gust.

Respectar els silencis
     Sovint a les sessions de GAM solen donar-se moments 
als quals hi ha silencis o pauses significatives a les conver-
ses. Això no es pas dolent. Pot ser degut a molts factors: 
perquè s’ha parlat de quelcom emocionalment intens, per-
què és difícil respondre a una pregunta o situació, perquè 
s’ha esgotat un tema i no en neix un de nou, etc. En tots 
aquests casos, és recomanable no donar-se pressa per omplir el buit. El silenci 
és part de l’intercanvi emocional de les persones participants.
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