
Stop estigma en salut mental 
Berguedà 

Pla comarcal antiestigma 
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Procés 

• Creació de grup 
promotor 

• Tria d’Objectius 
generals 

• Establiment 
principis 
orientadors 

• Indicadors 
d’inclusió social 

• Mapa de recursos i 
relacions 

• Mapa de visions i 
percepcions 

• Mapa de 
finançadors 

• Baselines RIBS i 
DISC locals 

• Comunicació del 
diagnòstic  

• Definició línies 
estratègiques 

• Concreció 
d’objectius 

• Priorització 
d’accions 

• Pressupostos, 
responsabilitats i 
calendari 

• Sistema de 
seguiment i 
avaluació 

• Comunicació 

• Execució i seguiment 

 

Procés previ Diagnosi Disseny  Implementació Avaluació 

• De procés 
• D’impacte 
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PCA Berguedà 

1. Justificació 

2. Principis de lluita contra l’estigma 

3. Objectius generals d’un Pla de 

lluita contra l’estigma 

4. Grup motor 

5. Diagnosi 

6. Línies estratègiques 

7. Pla d’acció 
8. Seguiment, avaluació i  govern del Pla 
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Justificació 

55% 
afirma que aquest tracte negatiu es dóna amb bastanta o 
molta freqüència 

“L’estigma i la discriminació en salut mental a Catalunya 2016” Estudi elaborat per la UAB per Obertament 

80% 
dels catalans amb trastorn de salut mental manifesta 
haver estat injustament tractat en algun àmbit de la seva 
vida pel fet de tenir un trastorn 

89% 
dels catalans amb trastorn mental han desistit de fer 
alguna activitat per evitar ser discriminats 

82% 
dels catalans amb trastorn de salut mental oculten el seu 
diagnòstic com a estratègia per fer front al tracte 
discriminador 



5 

 

 

 

 

2. Principis de lluita contra 

l’estigma  
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Principis de lluita contra l’estigma 

En 1a persona 
La lluita contra l’estigma únicament és eficaç si la desenvolupen persones amb experiència viscuda de trastorn 
mental que estan en procés de recuperació o recuperades 

Contacte social 
Els projectes més efectius són experiencials i actius, basats en històries personals de recuperació i el contacte 
personal continu 

Treball continuat Les iniciatives contra l’estigma no poder ser activitats puntuals, han de ser continuades 

Local 
La lluita contra l’estigma és local i s’ha de fer implicant els agents locals. El paper d’organitzacions com la nostra és la 
de ser catalitzadores de la lluita, generadores de coneixement i proporcionar acompanyament i recursos al teixit local 

Històries de 
recuperació 

No totes les històries en 1a persona funcionen. Han de ser històries de recuperació i han de ser de gent “normal i 
corrent”. 

Enfocament en 
comportaments 

És més efectiu enfocar-se en canviar comportaments discriminatoris concrets de públics objectius concrets i 
abandonar la idea de que s’han de canviar les actituds perquè aquestes canviïn comportaments. 

Adreçada a 
col·lectius diana 

No existeix el “públic general”; totes les actuacions, incloses les campanyes i el contacte social han d’estar 
destinades a un col·lectiu concret: per exemple, joves periodistes, caps de recursos humans, amics i familiars, etc 

Mesura d’èxit 
A banda de mesurar actituds i intencions de conducta de la població s’ha de mesurar l’experiència viscuda de 
discriminació així com indicadors d’inclusió social 

 
A la trobada de San Francisco el 2015 es van actualitzar els principis de la lluita contra l’estigma 

La base és el contacte entre persones en recuperació i persones a qui s’ha de canviar algun comportament 
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3. Objectius generals d’un Pla 

de lluita contra l’estigma 
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Objectius del PLA 

• Canviar actituds i comportaments en relació a les persones que tenen un 

problema de salut mental a la seva realitat territorial. 

 

 

• Reduir els nivells d’estigma i discriminació percebuda. 

 

 

• Apoderar la primera persona com a garant del canvi social 

 

 

• Millora dels indicadors d’inclusió social relatius als problemes de salut 

mental. 
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4. Grup motor 

Pla local antiestigma del Berguedà 



10 

Grup motor 

Sectors representats: primera persona organitzada, serveis assistencials de salut mental, 
familiars, Atenció Primària, institució pública.  

Comissió de salut 
mental  

• Activament 
• Consell comarcal Berguedà 
• ASFAM 
• Germanes Hospitalàries  
• EAP Baix Berguedà  
• CSMIJ, Althaia 
• Fundació Privada Horitzó del Berguedà 
• Oficina Tècnica Laboral del Berguedà - 

Agència de Desenvolupament  

 
 
 
 
 
 

Activament 

EAP Baix 
Berguedà  

Consell 
comarcal 
Berguedà 

Germanes 
Hospitalàri

es (SRC) 

ASFAM 
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5. Diagnosi 

Pla local antiestigma del Berguedà 
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Enquesta percepció i coneixement SM al Berguedà 

 

77% 
de les persones enquestades, 
són dones 

 

90% 
de les persones 
enquestades, viuen al 
Berguedà 

L’enquesta s’ha realitzat via telemática i de forma anónima durant els mesos de novembre 
2017 i febrer de 2018. S’han obtingut 517 respostes. Un 19% de les persones enquestades 

afirma haver tingut una experiencia en primera persona amb un problema de salut mental.  

 

27% 
de les persones enquestades, 
treballen a l’àmbit educatiu 
un 18% ho fan en 
l’Administració pública, i un 
17% en el de la salut. La resta 
ho fa en altres àmbits 

56% 
de les persones enquestades, ha 
tingut una amistat amb una persona 
veïna amb un TM 

44% 
de les persones enquestades, ha 
treballat amb una persona amb un 
TM 
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Sense experiència  1a persona 

Existeixen diferències en la intenció de conducta de les persones en funció de si han passat o 
no per una experiència amb una problemàtica de salut mental sobretot en relació a viure o 

treballar amb una persona que tingués un problema de salut mental. 

RIBS – Reported and Intended Behaviour Scale 
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Discrimination and Stigma Scale (DISC-12) 

Tot i que les persones no reconeixen haver viscut situacions de discriminació habitualment, 
més de la meitat han deixat de fer alguna cosa pel fet de tenir una problemàtica de salut 

mental 
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Discrimination and Stigma Scale (DISC-12) 

Un elevat nombre de persones afirmen no haver establert amistat amb persones sense 
problemàtiques de salut mental.  
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Incorporació d’escales que mesurin termes relatius a 
l’estigma en salut mental. 

Incorporar a totes les accions perspectiva d’ampliació i 
consolidació de base social.  

Orientar totes les accions i projectes amb la metodologia 
TLC3 i promoure el contacte social positiu 

Promoció de l’activisme en primera persona i del seu 
lideratge també en la planificació i gestió de les activitats. 

Incorporació dels agents afins i aliens estratègics a les 
activitats de lluita contra l’estigma. 

Els factors identificats en la diagnosi… …ens suggereixen les següents orientacions 
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6. Línies estratègiques 
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Línies estratègiques 

Línia estratègica 

•OE1 - Capacitar i implicar professionals i entitats de dins i fora la SM en lluita contra l’estigma i 
la discriminació 

•OE2 - Ampliació de la base social de les entitats que promouen i lideren la lluita contra l’estigma 

•OE3 - Fer visible en forma de  campanya de comunicació la lluita contra l’estigma i la 
discriminació amb voluntat de permanència a la comarca. 

 

Assolir la implicació de les institucions 
publiques i privades així com la ciutadania del 
Berguedà en la lluita contra l’estigma i la 
discriminació basada en evidencia i de forma 
coordinada  

•OE1 – Promoure el creixement del moviment en primera persona, així com 
l’apoderament vinculació de les persones a les entitats, per fer lluita contra 
l’estigma. 

•OE2 –Garantir la participació de la primera persona en el disseny, 
implementació i avaluació de totes les accions de lluita contra l’estigma. 

Garantir l’apoderament de la primera persona, com a 
centre del canvi 

•OE1 - Implementar accions de lluita contra l’estigma basades en evidència en l’àmbit de l’atenció sanitària 

•OE2 Implementar accions de lluita contra l’estigma basades en evidència en els centres educatius del Berguedà 

•OE3 - Implementar accions de lluita contra l’estigma basades en evidència en els diversos agents de l’àmbit laboral 

•OE4 - Implementar accions de lluita contra l’estigma basades en evidència en el col·lectiu dels mitjans de comunicació 

•OE5 - Implementar accions de lluita contra l’estigma basades en evidència en l’àmbit de justícia i seguretat 

•OE6 – Promoure activitats comunitàries de lluita contra l'estigma 

 

Implementar accions de lluita 
contra l’estigma basades en 
evidencia, orientades a 
col·lectius prioritaris i als seus 
comportaments, amb voluntat 
de continuïtat 

•OE1 – Fer seguiment del PCA del Berguedà  des del grup motor sorgit  de la comissió de SM  

•OE2 – Ampliar la representació d’agents participants a la comissió de Salut mental de la Taula de diversitat funcional  

•OE3 – Incorporació d’escales que mesurin termes relatius a l’estigma en salut mental a les eines de recollida de 
dades de les entitats participants a la Taula.  

 

Garantir un espai de coordinació i 
continuïtat per a la governabilitat del 
PLA actual i del futur 

LE1 

LE2 

LE3 

LE4 
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7. Pla d’acció  
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Accions destacades 

STOP 
ESTIGMA SM 
BERGUEDÀ 

2018 

FORMACIÓ 
ACTIVISTES 

1ER PERSONA 

ACTIVITATS 
COMUNITÀRIES 

• PARELLES ARTÍSTIQUES 

• CONCERT ANUAL STOP 
ESTIGMA 

• PROGRAMA TV 
BERGUEDÀ 

• CINEMA SM 

ALTRES 
ACCIONS  

SENSIBILITZACIÓ  

• EMPRESARIAT 

• PROFESSIONALS 
(EDUCATIUS, JUDICIALS, 
SANITARIS, SOCIALS) 

• JOVES 

• PATRONAT  FSB 
 



 

 

 

 

8. Seguiment, avaluació i  

 govern del Pla 
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Seguiment, avaluació i govern 

Comissió 
del Pla 

Reunions 
bimensuals 

Comissió de 
salut mental 

Obertament 

2 reunions de 
seguiment 

Avaluació 
d’impacte  

1 any 
després 



Gràcies! 

“´És molt probable que un dia, un amic teu, un 
company de feina, un familiar o tu mateix, 
experimenti un problema de salut mental. No 
obstant això, la salut mental segueix sent un 
tema tabú a la nostra societat, envoltat de 
prejudicis, desconeixement i por.” 


