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Resum  

L’estudi té com a objectiu descriure i avaluar l’estigma social, de la població estudiada, 

envers el trastorn mental. A més, pretén corroborar diferents hipòtesis plantejades. La 

investigació s’ha realitzat a través d’un disseny no experimental, concretament del 

disseny per enquesta, transversal. S’ha utilitzat el mostreig no probabilístic, accidental. 

La mostra és de 137 persones, d’entre 18 i 82 anys. Per tal d’obtenir els resultats, s’ha 

publicat a les xarxes socials la versió adaptada al castellà del qüestionari CAMI 

(Cuestionario de actitudes de la comunidad hacia las personas con enfermedad mental). 

Els principals resultats mostren que la població estudiada té estigma envers les 

persones diagnosticades, sobretot tendint a expressar una conducta paternalista i a 

veure-les com a inferiors, encara que expressen una actitud positiva envers la inserció 

de les persones amb un trastorn mental a la societat. Es podria concloure que les 

accions realitzades estan contribuint positivament a disminuir l’estigma i a potenciar la 

normalització del trastorn mental.  

Paraules clau: trastorn mental, estigma social, població, qüestionari CAMI, programes 

en contra de l’estigma.   

 

Abstract  

The study has the objective to describe and evaluate the social stigma, of the studied 

population, in front of the mental disorder. Besides, it pretends to corroborate different 

hypotheses. The investigation has realised through a no experimental design, 

specifically the interview design, transversal. It has used the no probabilistic sample, 

accidental. The sample is of 137 people, between 18 and 82 years. In order to collect 

the results, it has published in the social networks the Spanish adapted version of CAMI 

questionnaire (Community Attitudes towards Mental Illness). The main results are that 

the studied population shows stigma in front of the people diagnosed, especially tending 

to express a paternalist behaviour and to see them as inferiors, although they show a 

positive attitude in front of the insertion of people with a mental disorder to the society. It 

could conclude that the conducted actions are contributing positively to diminish the 

stigma and to promote the normalisation of the mental disorder.   

Keywords: mental disorder, social stigma, population, CAMI questionnaire, programs 

against of the stigma.  
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1. Introducció 

Què és realment un trastorn mental? Com ha evolucionat al llarg dels anys? Què és 

l’estigma social? Com es forma? Quines conseqüències pot generar? Per què es 

discrimina a les persones amb un trastorn mental? Què pensa la societat sobre aquest 

col·lectiu? Hi ha diferències en funció del gènere? I de l’edat? El tipus d’estudis cursats 

influeixen en el desenvolupament de prejudicis envers les persones diagnosticades? 

Quines investigacions s’han portat a terme pel que fa a l’estigma social envers el trastorn 

mental? Quins programes s’han realitzat a dia d’avui, a nivell internacional, per tal de 

lluitar contra els prejudicis establerts? I a Catalunya? Aquestes són algunes de les 

moltes preguntes que es plantejaven abans de realitzar l’actual Treball Final de Grau 

(TFG) a les quals se’ls hi ha pogut donar resposta.  

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), una de cada quatre persones tindrà 

algun tipus de trastorn mental al llarg de la seva vida. La persona diagnosticada no 

només s’ha d’afrontar a la pròpia malaltia sinó que també ha de fer front als prejudicis 

que diàriament la societat té envers el trastorn mental. L’estigma social té un alt impacte 

en les persones diagnosticades així com en els seus familiars, dificultant-los-hi la 

integració laboral, social i l’acceptació i recuperació de la malaltia. És per això que 

actualment, s’estan portant a terme diferents programes per sensibilitzar a la població i 

per donar a conèixer què és realment el trastorn mental, intentant combatre tots els mites 

i prejudicis establerts al llarg dels anys. 

L’actual Treball Final de Grau s’ha realitzat amb la finalitat de conèixer l’estigma social 

envers el trastorn mental, d’una mostra estudiada, per tal de poder descriure’l i avaluar-

lo. A més, també pretén confirmar o refutar certes hipòtesis plantejades prèviament.  

El treball està estructurat principalment en quatre parts. La primera part, el marc teòric, 

en el qual s’hi exposen les idees i característiques essencials sobre el trastorn mental i 

l’estigma social. La segona part, el disseny de la investigació, la qual conté diferents 

subapartats: l’objectiu, les hipòtesis, la mostra, la metodologia utilitzada i els resultats. 

La tercera, les conclusions, la qual té diferents subapartats: la discussió dels resultats, 

les limitacions i possibilitats de l’estudi i les conclusions generals. Per últim, la quarta, la 

bibliografia, en la qual es fa referència del material consultat per tal d’elaborar l’actual 

treball.  
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2. Marc teòric  

2.1 Concepció del trastorn mental 

Segons el DSM-5 (2014), s’entén el trastorn mental com:  

Un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado 

cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo que refleja una 

disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su 

función mental. Habitualmente, los trastornes mentales van asociados a un estrés 

significativo o a discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes. 

Una respuesta predecible o culturalmente aceptable ante un estrés usual o una pérdida, 

tal como la muerte de un ser querido, no constituye un trastorno mental. Los 

comportamientos socialmente anómalos (ya sean políticos, religiosos o sexuales) y los 

conflictos existentes principalmente entre el individuo y la sociedad no son trastornes 

mentales, salvo que la anomalía o el conflicto se deba a una disfunción del individuo 

como las descritas anteriormente (p. 20). 

Hi hauria diversos factors implicats en el desenvolupament d’un trastorn mental. En 

primer lloc, els factors biològics i genètics. En segon lloc, els factors ambientals, els 

quals farien referència a la família, als amics, la cultura i l’àmbit social. Per últim, els 

factors psicològics, és a dir, els aspectes cognitius i emocionals de la persona.  

2.2 Concepció de la salut mental 

Segons l’Organització Mundial de la Salut, la salut “és un estat de complet benestar físic, 

mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties” (OMS, 2017). A més, 

l’OMS considera que la salut i la salut mental estan relacionades i que una persona no 

pot tenir un baix nivell de salut mental i un nivell òptim de salut. Concretament, l’OMS 

descriu la salut mental com “la capacitat d’establir unes relacions harmonioses amb els 

altres, i la participació constructiva a les modificacions de l’ambient físic i social” 

(Federació Salut Mental Catalunya, 2017).  

Així doncs, la salut mental es podria considerar que està composta pel benestar de la 

persona no només a nivell mental, sinó també a nivell físic, emocional i social. És un 

estat que permet que la persona afronti adequadament les dificultats i els canvis tant del 

medi intern com extern. Una persona amb salut mental serà capaç de comunicar-se amb 

els altres i amb ella d’una manera positiva, mostrarà empatia i podrà tenir cura de si 

mateixa. 
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2.3 Visió del trastorn mental al llarg dels anys 

Anteriorment, en l’Edat Antiga, en les cultures primitives el trastorn mental era considerat 

com una concepció màgica i religiosa. Es pensava que la persona que tenia un trastorn 

mental era posseïda per un dimoni, el qual controlava la ment humana i se’n apropiava. 

Per tal de tractar-ho es realitzava la trepanació o l’exorcisme. Per una banda, en la 

trepanació es perforava el crani, realitzant una lobotomia, ja que es considerava que així 

sortia el dimoni que es tenia dins i l’individu tornava a la normalitat. Per l’altra banda, les 

esglésies comptaven amb sacerdots els quals practicaven l’exorcisme, amb l’objectiu 

d’expulsar el dimoni dels pacients.  

El trastorn mental va ser estudiat des d’un punt de vista científic a Grècia, on es cercaven 

lleis universals per poder atribuir l’origen de la malaltia mental. Els grecs i romans 

relacionaven el trastorn mental amb etiologia física, amb l’ànima i abandonen 

parcialment la visió demoníaca. Hipòcrates sostenia que les malalties mentals es 

produïen degut a un desequilibri entre els quatre humors essencials, que són el flegma, 

la bilis groga, la bilis negra i la sang. Ell considerava que aquests humors líquids influïen 

tant en la salut física com mental, i per això, si no hi havia un equilibri, la persona 

emmalaltia i hi podien haver canvis tant en la seva personalitat com en el seu 

comportament. Els romans també consideraven que quan hi havia passions i desitjos 

insatisfets era quan es produïen els trastorns mentals, l’única manera de controlar-ho 

era mantenint un estat intern de tranquil·litat.  

En l’Edat Mitjana, hi ha un ressorgiment de les creences primitives respecte al 

pensament que el trastorn mental és degut a la possessió demoníaca. Es tractaven les 

malalties mentals a partir de la tortura i en el cas que la persona es morís, es considerava 

que era un acte de pietat cristiana per tal d’alliberar l’ànima humana que havia estat 

posseïda. El càstig és pel diable que viu dins l’individu.  

En el Renaixement i la Il·lustració, es qüestiona la idea de la possessió demoníaca. En 

Joan Lluís Vives (1497-1588) considera que les persones amb trastorn mental 

necessiten estar aïllades en un entorn concret. Per tant, apareixen els primers 

manicomis i hospitals psiquiàtrics, per tal de protegir als malalts de la societat. Encara 

que les condicions es consideraven infrahumanes, no hi havia higiene i es tractava als 

humans com a animals.  
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Durant el segle XVIII i la primera meitat del segle XIX, s’abandona el model que 

exposava Hipòcrates. Es manté la idea de manicomi, encara que es considera que 

l’home per naturalesa té un conjunt de drets per molt que tingui un trastorn mental. A 

França, Pinel treballa per canviar l’actitud de la societat, amb l’objectiu que les persones 

diagnosticades siguin considerades com a éssers humans i rebin un tractament mèdic 

adequat. Pinel considera que s’ha de tractar amb respecte, amabilitat i comprensió a la 

persona amb trastorn mental. Ell pensa que els malalts no se’ls ha de tractar com a 

animals.  

Durant el segle XX, es desenvolupen tant els criteris clínics de diagnòstic, les 

classificacions internacionals com les diferents psicoteràpies. Apareixen els 

psicofàrmacs els quals es converteixen en una part imprescindible del tractament de 

molts trastorns psiquiàtrics. A més, hi ha l’aparició de l’atenció comunitària, no només 

s’atén al malalt sinó també a la família. Es realitza la desinstitucionalització. En definitiva, 

a finals del segle XX es vol proporcionar un tractament més humà i eficaç envers la 

societat.  

2.4 Concepció de l’estigma 

Erving Goffman defineix l’estigma com “un atributo personal negativo y en extremo 

denigrante, que hace a una persona diferente de las otras y de una clase indeseable o 

categoría inferior” (Goffman, 1963, p. 4 citat per Pedersen, 2005). Més concretament, 

l’estigma social faria referència als atributs que manifesta la societat envers una 

categoria social concreta, en aquest cas, envers les persones amb un trastorn mental. 

Una altra definició de l’estigma, generada per Badallo (2012), seria que l’estigma és un 

“atributo (visible o no) que permite catalogar a un individuo como perteneciente a una 

categoría social que despierta una respuesta negativa por parte de quien estigmatiza” 

(p.101). L’estigma no és un concepte estàtic, sinó que és dinàmic, temporal, fluid i 

contingent. A més, sempre està associat a un context social i cultural. 

Goffman aplica el terme estigma a qualsevol característica culturalment inacceptable, la 

qual porta associats sentiments de vergonya, culpa i humiliació. Considera que l’estigma 

és fruit de dos o més persones, les quals desenvolupen un rol d’estigmatització o 

d’estigmatitzant. És a dir, l’estigma forma part d’un procés psicosocial en el qual hi ha 

una interacció entre l’agent estigmatitzat i l’agent estigmatitzador, generant una doble 

perspectiva. Per una banda, l’estigma és un atribut individual que vincula la persona 

amb característiques indesitjables i per l’altra, és un producte socialment construït per 

estereotips, discriminacions i rebuig del grup. 
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Goffman considera que hi ha tres tipus d’estigma: 

 Abominacions del cos: l’estigma de les malformacions o deformacions físiques.  

 Defectes del caràcter: malaltia mental, alcoholisme, addiccions, intents de 

suïcidi, homosexualitat, persones amb conviccions polítiques extremes o 

radicals. 

 Tribal: discriminació per raça, origen, nació o religió. Poden ser transmesos per 

herència i pot ser que contaminin a tota la família.  

Segons Morales (2008, p.103-104 citat per Badallo, 2012), l’estigma també es pot 

classificar en funció del moment en què apareix: 

 Estigma de naixement: característiques intrínseques a l’individu, com ara l’ètnia.  

 Estigma adquirit: conseqüència del desenvolupament vital de l’individu, com ara 

una persona que després d’un accident de cotxe es queda amb cadira de rodes. 

Aquest estigma és més destructor per a la víctima, ja que ha d’aprendre 

estratègies per afrontar-lo. 

Encara que hi poden haver molts tipus i diferents classificacions de l’estigma, tots tenen 

en comú un seguit de trets sociològics i segueixen el mateix desenvolupament. 

Primerament, hi ha un individu que podria haver estat acceptat socialment, però 

posseeix un tret que crida l’atenció i això genera que se l’aïlli, deixant de banda la resta 

d’atributs que el formen. Conseqüentment, es discrimina a la persona i això genera que 

no tingui les mateixes oportunitats que una persona no estigmatitzada. 

L’estigma social conté tres dimensions relacionades entre si. La primera dimensió, els 

estereotips, els quals són estructures de coneixements (majoritàriament errònies) 

socialment apreses que caracteritzen a un determinat grup de persones. Els estereotips 

permeten categoritzar informació sobre grups socials, generar ràpidament una 

impressió i crear-ne unes expectatives. Per tant, davant d’una persona s’activen de 

manera automàtica els estereotips que s’han anat construint sobre la categoria social a 

la qual pertany. Cal tenir en compte que moltes vegades l’estereotip no es correspon 

amb la realitat. Tot i així, és la base per saber com la persona es comportarà amb l’altre. 

Per exemple, possibles estereotips podrien ser considerar que les persones amb 

trastorn mental són perilloses, imprevisibles, que tenen dificultats per controlar-se i que 

han desenvolupat el trastorn com a conseqüència d’una personalitat dèbil. 
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La segona dimensió, els prejudicis, els quals estarien generats per les creences dels 

estereotips. El prejudici tendeix a ser una opinió desfavorable sobre quelcom que no es 

coneix a la perfecció. En altres paraules, és una predisposició emocional que sol ser 

negativa. Per exemple, sentir desconfiança i/o por cap a les persones amb un trastorn 

mental. I per últim, la tercera dimensió, la discriminació, que seria el conjunt d’accions o 

comportaments que es fan en el grup que s’ha estigmatitzat. Per exemple, quan es 

margina a una persona pel fet de tenir un trastorn mental, és a dir, quan es desenvolupa 

un comportament de rebuig.  

En altres paraules, l’estereotip seria el conjunt de coneixements erronis que la població 

té sobre la malaltia mental, és a dir, l’acord generalitzat sobre el què és el trastorn mental 

i com són les persones que el tenen. La formació de creences errònies comportaria a 

l’establiment de sentiments i emocions cap a aquest col·lectiu, conegut com a prejudici, 

el qual desembocaria cap a la discriminació, generant que la persona no pugui integrar-

se totalment a la societat i ser una ciutadana com qualsevol altra. A continuació, es 

presenta un esquema sobre les tres dimensions esmentades: 

 

 

Segons Jones, Scott i Marcus (1984, p.9 citats per Magallares, 2011) hi ha sis 

dimensions a l’hora de descriure i d’avaluar a les persones amb estigma: 

 Visibilitat: grau en què un atribut estigmatitzant és perceptible. Com més visible 

sigui l’estigma, major és la probabilitat de desenvolupar-lo. Una estratègia seria 

l’ocultació, encara que a mig i a llarg termini, acaba produint molt estrès per 

l’amenaça de ser descobert. 

 Aparença física: estètica de la persona estigmatitzada. Aquesta dimensió 

actuaria com a predictora, ja que permet realitzar categoritzacions amb un 

determinat grup d’exclusió social.  

 Potencial disruptiu: grau en què l’estigma dificulta les relacions socials. Si hi ha 

un alt nivell d’estigma, la persona tendirà a aïllar-se o bé a evitar la interacció 

amb els demés, ja que preveu que li serà difícil establir una relació.  

 Perillositat: por o alarma que genera l’estigma, és a dir, en quina mesura implica 

un risc per la societat. Concretament, el 18% de la població considera que les 

persones amb malaltia mental són perilloses.  

Estereotip  Prejudici  Discriminació 
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 Origen: grau de control de l’estigmatitzat respecte al motiu del seu estigma. Faria 

referència al judici moral de la societat, ja que es tendeix a estigmatitzar més a 

aquelles persones que es considera que són responsables de l’estigma. Amb 

aquesta dimensió hi podria haver una certa tendència al paternalisme.   

 Direccionalitat: com l’estigma es va modificant al llarg del temps. També fa 

referència a com els prejudicis influeixen en el desenvolupament de la vida de la 

persona i de la seva relació amb la societat.  

En el cas del trastorn mental les dimensions més rellevants són: la visibilitat, perquè es 

pot amagar que la persona té un trastorn; el potencial disruptiu, perquè influeix a la seva 

vida quotidiana; i la perillositat, perquè una persona amb malaltia mental es tendeix a 

percebre socialment com a violenta. Encara que segons estudis de Ramos (2010), les 

persones amb malaltia mental no són més violentes que la població general. 

2.4.1 Teoria de l’etiquetat 

Des del model sociològic, es postula la teoria de l’etiquetat, la qual considera que les 

persones amb trastorn mental reben una etiqueta i a través d’aquesta, és quan la 

societat aplica els estereotips. Des d’aquest model es postula que es discrimina a la 

persona amb un trastorn mental no tant pel seu comportament sinó per l’etiqueta que 

rep, la qual comporta a una pèrdua d’oportunitats i dificultats per a la integració social i 

l’assoliment dels objectius vitals.  

Segons Link i Phelan (2001, p.5 citats per Pedersen, 2005), els quals aborden l’estigma 

des d’aquesta perspectiva de caire social, el procés d’estigmatització estaria compost a 

partir de cinc processos psico-socials interrelacionats: 

1. Identificació de les característiques indesitjables a les quals se’ls hi atribueix una 

etiqueta, és a dir, es realitza un etiquetatge de les diferències. 

2. Vinculació de prejudicis i estereotips.  

3. Allunyament i diferències entre el propi grup i l’altre (nosaltres i ells). 

4. Discriminació de les persones estigmatitzades. 

5. Asimetria de poder entre els estigmatitzats i els estigmatitzadors. Pèrdua 

d’estatus i desigualtat social. 
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2.4.2 Mites envers el trastorn mental 

Existeixen diversos mites envers el trastorn mental, els seus símptomes, l’origen, entre 

d’altres, els quals són sostinguts per la comunitat i actuen retroalimentant i perpetuant 

l’estigma social existent. Una raó per la qual existeixen diferents mites podria ser la falta 

d’informació o la informació incorrecte que la societat té envers el trastorn mental. Els 

principals mites són:  

 La discapacitat intel·lectual és un trastorn mental.  

 La persona que té un trastorn mental és violenta i impredictible.  

 El trastorn mental és incurable, és a dir, no hi ha recuperació.  

 No tothom pot tenir un trastorn mental. 

 Les persones amb un trastorn mental són diferents a la resta.  

 El trastorn mental apareix com a conseqüència d’una personalitat dèbil. 

 La societat no pot fer res per una persona amb trastorn mental.  

 Les persones amb un trastorn mental no són capaces de tolerar l’estrès laboral. 

 Una persona amb un trastorn mental no pot ni casar-se ni formar una família. 

 Ser drogoaddicte no és cap factor de risc per desenvolupar un trastorn mental. 

2.4.3 Atribucions a les persones amb un trastorn mental 

Segons l’estudi “L’estigma i la discriminació en salut mental a Catalunya” (2016), un 

80,1% de les persones amb un problema de salut mental a Catalunya ha patit 

discriminació i estigma. A més, un 76,6% dels diagnosticats afirmen que se’ls hi ha 

atribuït freqüentment alguna característica negativa pel fet de tenir-lo. L’estudi s’ha basat 

en entrevistar a diverses persones amb un trastorn mental per tal de saber quines 

característiques els hi atribueix la societat. Els resultats principals han estat els 

següents:   

 Un 73,7% manifesta que se les considera persones inestables. La societat 

tendeix a pensar que el fet de tenir un trastorn mental és estar en una crisi 

permanent.  

 Un 69,1% afirma haver patit l’estigma de ser fràgil.  

 Un 68,4% declara patir aïllament social. La societat rebutja el contacte amb les 

persones amb trastorn mental, per por a sentir-se estigmatitzats. 

 Un 64,1% expressa que els hi han atribuït que el què tenien era crònic. La 

societat pensa que un cop el trastorn mental es diagnostica és crònic i no remet. 
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Sobretot s’associa la cronicitat als Trastorns Psicòtics i a l’Esquizofrènia. La 

persona ja no té un trastorn sinó que ho esdevé. 

 Un 63% confirma que han estat etiquetats com a incapaços i dependents. La 

societat considera que no poden portar a terme totes les activitats de la vida 

quotidiana i que sempre se’ls ha de supervisar. Atribuir a les persones amb un 

trastorn mental com a incapaces i dependents genera que hi hagi una profecia 

autocomplerta. En altres paraules, si l’entorn social que envolta la persona pensa 

que aquesta no està capacitada per fer alguna activitat, la manera com la 

tractaran coincidirà amb l’expectativa que es tingui. Generant que la persona 

dubti de les seves pròpies capacitats i es confirmi la falsa creença. 

 Un 56,1% afirma que la societat els considera que no tenen emocions ni tenen 

capacitat d’empatia.  

 Un 55,4% manifesta que se’ls hi ha atribuït trets d’intel·ligència. La comunitat 

considera que tenen una estructura del cervell diferent de la resta, la qual permet 

tenir unes qualitats superiors a la mitjana.  

 Un 54,8% declara que ha estat caracteritzada com a vaga. La societat tendeix a 

pensar que les persones amb un trastorn mental són vagues, mandroses i que 

no es recuperen perquè no volen.  

 Un 44,5% se’ls hi ha atribuït algun dèficit cognitiu.   

 Un 43,2% expressa que se’ls hi ha atribuït l’etiqueta d’extravagants. Referint-se 

a què no s’ajusten als codis i normes socials preestablertes.  

 Un 40,5% afirma que se’ls considera persones molt més violentes i agressives 

que les persones sense una patologia mental.  

2.4.4 Per què la societat discrimina a les persones amb trastorn mental? 

Un 80,1% de persones entrevistades amb un trastorn mental afirmen haver estat 

tractades injustament en algun àmbit de la seva vida pel fet de tenir-lo (Obertament, 

2016). Davant d’un nombre tant elevat, els autors han intentat buscar explicacions per 

comprendre per què la societat estigmatitza a aquest col·lectiu. Així doncs, hi ha 

diferents motius els quals podrien explicar la raó per la qual la comunitat tendeix a 

discriminar a les persones que tenen un trastorn mental, com ara: 

 Percebre el trastorn mental tal com era antigament, és a dir, l’època dels 

manicomis. 
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 Informació rebuda pels mitjans de comunicació, ja que tendeixen a donar una 

imatge negativa sobre els trastorns mentals, tant en les notícies com en les 

pel·lícules.  

Per exemple, Psicosis (1960) d’Alfred Hitchcock, en la qual es vincula el trastorn 

mental amb l’agressivitat, la violència i la impredictibilitat i d’altres, com ara El 

resplendor (1980) i El silenci dels anyells (1991) les quals utilitzen el trastorn 

mental per desencadenar terror en l’espectador.  

 La manca de coneixements i informació sobre la patologia mental. La societat té 

molta informació i coneixements sobre les malalties físiques, però aquelles 

persones que no hagin tingut algú proper amb un trastorn mental, desconeixen 

totalment els tipus de trastorns que hi ha, les diferències entre ells, els 

símptomes, el tractament actual, els efectes secundaris de la medicació, 

l’evolució del trastorn, entre d’altres. Un 56% confon la malaltia mental amb la 

Discapacitat Intel·lectual, l’Alzheimer o la Demència Senil. 

 La dicotomia entre salut física i salut mental, ja que les persones reaccionen de 

manera diferent en funció de la malaltia que tenen. Es considera que el trastorn 

mental és difús i poc tangible de manera que és difícil comprendre què és si no 

se n’ha tingut mai cap o si no es té cap familiar o conegut que ho tingui. 

 La por, que pot explicar-se a través de dos motius: 

o La por per desconeixement: tal com s’ha comentat en un dels punts 

anteriors, la societat sol desconèixer què és un trastorn mental. Aquest 

fet genera que la societat tingui por a relacionar-s’hi o bé a fer-ho, però 

de manera desconfiada i amb recel. Les reaccions habituals són de 

rebuig, evitació o sobreprotecció. L’evitació manté el desconeixement del 

trastorn mental, reforçant així el sentiment de por. Es crea un circuit que 

es va retroalimentant:  

 

 

o La por a poder desenvolupar un trastorn mental: les persones saben que 

qualsevol persona pot desenvolupar-lo i és per això que consideren que 

les persones que el tenen són una amenaça i tenen por a què els hi passi 

a ells també. 

  

Desconeixement  Por   Evitació  Desconeixement 
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2.4.5 Conseqüències de l’estigma   

Les persones amb un trastorn mental no només s’han d’afrontar a la pròpia malaltia sinó 

que també han de fer front a l’estigma social, el qual és un factor extern a la pròpia 

patologia. Així doncs, l’estigma és una de les principals barreres per a la recuperació 

d’aquestes persones i determina i amplifica les dificultats d’integració social, acadèmic i 

laboral. Tal com s’ha comentat anteriorment, la discriminació afecta a totes les àrees 

que envolten a la persona, dificultant-li la recuperació i l’acceptació del seu trastorn. 

L’estigma provoca canvis a nivell psicològic, sociològic i relacional en la persona.  

Segons Putman (2008, p.9 citat per Magallares, 2011) i l’estudi d’Obertament (2016), 

les persones amb un trastorn mental pateixen discriminacions sobretot en els següents 

contextos: 

 Context educatiu: els professors, en certs casos, els falta formació sobre com 

tractar als alumnes amb un trastorn mental, fet que dificulta poder donar una 

adequada resposta educativa a l’alumnat. Encara que cerquin el suport de 

recursos especialitzats com ara de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic 

(EAP) o bé, del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ). El 18,9% 

d’alumnes entrevistats han estat discriminats pel professorat, mentre que un 

29,5% ho han estat per part dels companys. La discriminació més habitual és 

l’evitació, el rebuig, la sobreprotecció, el control, les burles i el menyspreu.  

 Context laboral: els estereotips al voltant de les persones amb malaltia mental 

afecten a l’hora d’obtenir o mantenir un treball, generant menys probabilitats de 

ser contractades, ja que les empreses consideren que són incapaces d’assumir 

totes les tasques que implica el seu lloc de treball. A més, pensen que l’estrès 

laboral pot provocar un brot a la persona. Constantment estan controlant i seguint 

les activitats que realitzen, perquè desconfien de la seva feina. Les empreses 

justifiquen l’acomiadament argumentant que són inconstants, que demanen 

moltes baixes laborals, que perjudiquen el clima laboral i que no saben treballar 

en equip.  

Concretament, la taxa d’atur a Catalunya, l’any 2016, de les persones amb un 

trastorn mental és de 61,9%. El 40,6% afirma haver patit un tracte injust. Els 

principals tractes discriminatoris rebuts són: burles, insults, coacció, 

culpabilització, menyspreu, sobreprotecció, control, rebuig i evitació. A més, el 

28% de la població general no entrevistaria, per a una feina, a una persona amb 

un trastorn mental i el 19,2% confirmen haver estat tractades injustament durant 

l’entrevista.  
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 Context social: les persones amb malaltia mental solen patir aïllament social o 

bé, una reducció de les relacions socials. Un 53,1% afirma que han estat 

tractades injustament pel seu grup d’iguals. A més, un 18% declara que no té 

cap amic. 

A nivell de relació de parella, es considera que hi ha dos factors a tenir en compte 

per incrementar o disminuir l’estigma. En primer lloc, el moment en què apareix 

el trastorn mental, és a dir, si apareix abans d’iniciar la relació o bé si apareix un 

cop iniciada. Si apareix abans, la persona pot esquivar tenir relacions de parella 

per tal d’evitar sentir-se rebutjada. Si es manifesta després, dependrà de la 

relació que hi hagi entre ambdós, que és el segon factor.  

Per tant, en segon lloc, l’estigma vindrà determinat pel tipus de relació que es 

tingui, en funció de si el vincle és estable i fort entre els membres de la parella. 

Si la relació no està consolidada hi ha majors probabilitats d’una ruptura, mentre 

que si ho està, preval la voluntat d’ajuda i de suport. A nivell estadístic, un 19,2% 

des que han estat diagnosticats no han tingut cap relació de parella, un 40% han 

patit episodis de tracte injust per part de la parella i un 14% manté una relació.  

 Context familiar: hi ha famílies que consideren el trastorn mental com a un tema 

tabú. Quan la família percep a la persona com a fràgil, dependent i incapaç 

d’enfrontar-se al món social, adopta un paper de sobreprotecció i de control. Un 

50,4% de les persones han patit un tracte injust per part de la família nuclear, 

mentre que un 38,6% ha estat discriminat per la família extensa. A més, un 

29,2% afirma que la seva família els hi gestiona els diners perquè consideren 

que ells són incapaços de fer-ho. Per últim, el 44,9% dels familiars de les 

persones amb un trastorn mental no li llogaria un pis a una persona 

diagnosticada. 

 Context sanitari: les persones amb malaltia mental pot ser que rebutgin la 

malaltia, que no facin una bona adherència al tractament i que tinguin baixes 

expectatives envers la pròpia recuperació. A més, els estereotips existents sobre 

la salut mental poden interferir en la qualitat de l’atenció i el tractament que 

reben. Moltes vegades, els símptomes físics que presenten poden ser 

interpretats com a conseqüència del seu trastorn i no com a símptoma orgànic. 

Un 17,6% afirma que ha viscut una situació discriminant en el Centre d’Atenció 

Primària (CAP) o a l’hospital.  

 Context d’habitatge: moltes persones amb un trastorn mental tenen problemes 

per trobar un lloc on anar a viure, ja que sovint no els volen llogar un pis.  
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 Autonomia personal: les persones diagnosticades sovint es senten tractades de 

manera infantil, amb sentiments de pena o aflicció. Això fa que es sentin dèbils i 

incapacitades, sentint-se sobreprotegides i controlades i en conseqüència, que 

hi hagi una disminució de la pròpia autonomia. Un 51,6% manifesten haver patit 

conductes paternalistes en les relacions socials.   

 Mitjans de comunicació: realitzen un retrat negatiu i pejoratiu de les persones 

amb malaltia mental, presentant-les com a violentes i perilloses. Aquest fet 

genera que la població acabi desenvolupant una actitud poc positiva cap a 

aquests membres. El 51% de les notícies sobre la malaltia mental estan 

relacionades amb assassinats. 

A més, una de les principals conseqüències de l’estigma és la disminució de l’autoestima 

i del benestar. Per una banda, pel que fa a la disminució de l’autoestima, és un factor 

important ja que segons Muñoz (2009, p.169 citat per Badallo, 2012), comporta un 

increment dels dèficits psicosocials repercutint en diferents aspectes, com ara en 

l’establiment de relacions socials positives i en la consciència de malaltia. A més, també  

provoca que hi hagi dificultats per l’adherència al tractament farmacològic i a la teràpia 

psicològica, amb baixa motivació i benestar personal, desenvolupant trets depressius i 

adquirint tècniques socials inadequades o desadaptatives, per tal de protegir 

l’autoestima, com podria ser aïllar-se socialment.  

Per l’altra banda, pel que fa a la disminució del benestar, segons Vázquez i Hervás 

(2009, p.174 citats per Badallo, 2012), per tal que les persones assoleixin un òptim 

benestar cal que satisfacin diferents necessitats, en què les persones amb un trastorn 

mental se’ls fa difícil de poder-les plaure. Les necessitats són:  

 Necessitat de vinculació: és a dir, sentiment de pertinença, el qual només 

s’assoleix establint relacions interpersonals. Com s’ha comentat, tendeixen a 

aïllar-se o a disminuir el nombre d’amistats, fent que sigui difícil satisfer la 

necessitat de vinculació i així, generar un sentiment de pertinença, és a dir, 

sentir-se partícips i integrats socialment. 

 Necessitat de competència: eficàcia i productivitat. Fa referència a sentir-se útil 

envers la societat. Moltes persones, degut a l’estigma i a les seves 

conseqüències se’ls fa difícil sentir-se competents, ja que no confien en si 

mateixes, estan a l’atur, entre d’altres factors.  

 Necessitat d’autonomia: independència i expressió de la pròpia identitat. Al tenir 

un trastorn mental, hi ha persones que perden totalment la pròpia autonomia.  
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 Necessitat d’autoacceptació: admetre allò que està passant. Està molt 

relacionada amb l’autoestima. L’estigma actua com a impediment perquè la 

persona reconegui i accepti que té un trastorn mental. 

 Necessitat de creixement personal: tenir metes i objectius a aconseguir tant a 

curt, mitjà com a llarg termini.  

2.4.6 Gestió de l’estigma  

L’eina per excel·lència que utilitzen les persones amb un trastorn mental per tal de 

gestionar l’estigma social que comporta la seva patologia és l’ocultació. La societat 

considera erròniament que persones que tenen una percepció alterada de la realitat, 

que són incapaces de controlar les seves emocions, que reaccionen de manera 

imprevisible, entre d’altres, tenen un trastorn mental. Per tant, a curt termini es podria 

pensar que és fàcil ocultar-lo, ja que només han de no expressar aquests patrons i ja no 

podran ser categoritzats com a tal.   

Tot i així, encara que a curt termini el fet d’amagar-lo permeti esquivar l’estigma i la 

discriminació, a llarg termini és un treball més difícil. Actualment, hi ha un alta ocultació, 

és a dir, les persones tendeixen a no explicar allò que els passa. Però el fet d’amagar el 

trastorn, és una constant lluita i càrrega que dia a dia han de suportar. L’ocultació 

requereix un gran esforç no només a nivell individual sinó també de les persones que 

saben i coneixen el què té, ja que elles han de lluitar i treballar conjuntament amb la 

persona diagnosticada per amagar el trastorn i no sempre és fàcil de gestionar.   

A nivell laboral, un 78,9% afirma que ha ocultat el trastorn a la persona que li va realitzar 

l’entrevista de feina, un 67,1% declara que no l’ha rebel·lat al superior i un 52,3% 

confirma que l’ha amagat als companys de feina. A nivell educatiu, un 53% afirma ocultar 

el trastorn als companys d’estudi i un 51,3% amagar-lo al professorat. Si per algun motiu 

es revela el diagnòstic, la pròpia persona s’aïlla socialment per tal de defensar-se davant 

la incomprensió i la discriminació de l’entorn. En altres casos, per tal de poder seguint 

ocultant el trastorn mental s’opta per canviar-se de centre o per abandonar els estudis 

(Obertament, 2016). 
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Finalment, a nivell de relacions socials i afectives, un 17,2% afirma ocultar el trastorn al 

grup d’amics. Pel que fa a nivell de relació de parella, al principi sol ser habitual amagar-

lo, un 10,2% ho confirma. En canvi, a mesura que la relació de parella es va consolidant 

és important explicar-ho, per tal d’augmentar la confiança, facilitar la comprensió i 

generar dinàmiques positives entre els membres. Un 85,5% acaben revelant-t’ho. En 

cas de no haver-hi una actitud empàtica per part de l’altre, hi sol haver una ruptura 

(Obertament, 2016).  

2.4.7 Descripció de l’estigma en diferents estudis 

A nivell general, varis estudis conclouen que l’estigma és major amb aquelles persones 

que no tenen contacte amb persones amb malaltia mental. A mesura que es coneix el 

col·lectiu, disminueix l’estigma. Per tant, es podria predir que el contacte directe amb 

aquest col·lectiu afavoriria la reducció de l’estigma.  

Tanaka, Inadomi, Kikuchi i Otha (2004, p.57 citats per Muñoz, Pérez, Crespo, i Guillén, 

2009) van realitzar un estudi amb població japonesa i conclouen que les persones de 

major edat, divorciades, amb una educació bàsica i que estan a l’atur mostren més 

rebuig envers les persones amb un trastorn mental. A més, un estudi realitzat a 

Andalucía (Instituto Andaluz de Salud Mental, 1988, p.47 citat per Muñoz et al., 2009), 

conclou que les dones, de major edat, casades o viudes, amb pocs estudis, que viuen 

en zones rurals i no tenen contacte amb el trastorn mental mostren actituds negatives. 

És a dir, a més edat, més estigma i a més nivell educatiu, menys estigma.   

Altres autors, realitzen estudis per tal d’investigar l’estigma envers el trastorn mental. 

Vezzoli (2001, p.57 citat per Muñoz et al., 2009) realitza un estudi per explorar la relació 

entre les actituds socials de la població cap a persones amb malaltia mental, tenint en 

compte si les persones havien tingut un contacte previ amb el trastorn mental. El resultat 

és que les persones amb major contacte i coneixement de persones amb trastorn mental 

expressen actituds més positives, menys sentiments de por i aporten més oportunitats 

per la integració social i laboral.  

Serrano, Aznar, Fernández, Luciano, i Rubio (2016) van realitzar un estudi en el qual 

van avaluar l’estigma del trastorn mental a Catalunya i els factors associats. L’estudi 

estava compost per 1.872 participants els quals van respondre dos qüestionaris: el CAMI 

(Community Attitudes towards the Mental Illness) per valorar les actituds i el RIBS 

(Reported and Intended Behaviour Scale) per valorar les conductes. Cal tenir en compte 

que s’utilitza una versió abreujada del CAMI, en el qual només s’avaluen 23 ítems i 3 

subescales: autoritarisme, benevolència i suport a la comunitat en la salut mental.  
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Els resultats han estat una mitjana de 24,9 punts en autoritarisme, 27,6 punts en 

benevolència i 40,2 en suport a la comunitat en la salut mental. L’estudi de Serrano et 

al. conclou que els joves, amb alts nivells d’educació i que tenen contacte amb persones 

amb un trastorn mental mostren actituds i conductes més favorables envers a aquest 

col·lectiu.  

Per últim, Zárate, Ceballos, Contardo, i Florenzano (2006) realitzen un estudi utilitzant 

l’escala CAMI original, és a dir, la que consta de 40 ítems i 4 subescales: autoritarisme, 

benevolència, restricció social i percepció de la salut mental. Van participar 126 

persones i van ser classificades en 4 grups: treballadors en l’àmbit de la salut, no 

treballadors en l’àmbit de la salut, coneixença d’algú amb trastorn mental, no coneixença 

d’algú amb trastorn mental. Els resultats del grup que coneixien algú amb trastorn mental 

i treballaven en l’àmbit de la salut són: 21,8 punts en autoritarisme, 42 en benevolència, 

18,5 en restricció social i 39,5 en percepció de la salut mental. Els resultats del grup que 

coneixien algú amb trastorn mental i no treballaven en l’àmbit de la salut són: 24,4 punts 

en autoritarisme, 40,8 en benevolència, 22,4 en restricció social i 36,2 en percepció de 

la salut mental.  

Els resultats del grup que no coneixien ningú amb trastorn mental i treballaven en l’àmbit 

de la salut són: 23,3 punts en autoritarisme, 40,1 en benevolència, 21,4 en restricció 

social i 35,9 en percepció de la salut mental. Els resultats del grup que no coneixien 

ningú amb trastorn mental i no treballaven en l’àmbit de la salut són: 25,4 punts en 

autoritarisme, 40,5 en benevolència, 24,3 en restricció social i 33 en percepció de la 

salut mental. L’estudi de Zárate et al. conclou que les persones que treballen en l’àmbit 

de la salut mostren menys autoritarisme i restricció social i una millor percepció envers 

el trastorn mental que la població general. A més, les persones que coneixen algú amb 

trastorn mental tenen millors actituds que les persones que no coneixen ningú.  

2.4.8 Estratègies per la desestigmatització 

Actualment, hi ha diversos programes, campanyes i associacions que lluiten per tal 

d’eradicar l’estigma, per promoure una actitud positiva envers la salut mental i per 

desmitificar els mites i les falses creences construïdes al llarg dels anys. Segons els 

estudis, es considera que l’adolescència és el millor moment per implementar els 

programes anti-estigma ja que els estereotips encara no s’han consolidat i és més fàcil 

canviar-los. A més, és la futura població adulta.  
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Per tal de combatre l’estigma a nivell de la població general, es considera que hi ha tres 

estratègies bàsiques i útils. En primer lloc, la mobilització i la protesta social, encara que 

es considera que només es generen efectes positius a curt termini, és a dir, durant un 

temps la discriminació disminueix però els canvis no són sostinguts. En segon lloc, 

l’educació, que perquè sigui útil cal que no soni a propaganda, que la informació sigui 

correcte i que no només hi hagi fonamentació teòrica sinó també presentació de casos 

reals i discussions (Muñoz, Guillén, i Pérez-Santos, 2013).  

En tercer lloc, es considera que per canviar les creences, els sentiments i les conductes, 

cal fomentar la interacció i el contacte social amb persones amb un trastorn mental. Si 

el contacte és directe, augmenta la probabilitat de reduir l’estigma. Per tant, els 

programes que inclouen estratègies educacionals i de contacte són els que produeixen 

canvis majors i permanents tant a nivell de coneixements, actituds com de 

comportaments (Muñoz et al., 2013). 

A nivell internacional, les accions principals que s’estan portant a terme per tal d’eradicar 

l’estigma són: 

 “Time to Change – Global Alliance Against Stigma”: es va crear al juny del 2012, 

amb el principal objectiu d’acabar amb l’estigma envers el trastorn mental i 

millorar les actituds de la societat en front a aquest col·lectiu. Disposa de 

diverses campanyes anti-estigma arreu del món (Time to Change, 2017). 

 “Mind the Mind”: es va crear a finals del 2014, és una campanya on hi pertanyen 

23 països d’Europa actualment. Pretén combatre l’estigma dels trastorns 

mentals, a partir de jocs i vídeos interactius, jocs de rol, documents educatius 

amb mites envers el trastorn mental, entre d’altres activitats. Són tallers que 

duren aproximadament 45 minuts i que es porten a terme en centres educatius, 

concretament en adolescents d’entre 15 i 18 anys (European Federation of 

Psychology Students’ Associations, 2017). 

 “Heads Together”: és una campanya sobre la salut mental, impulsada durant 

l’any 2017. Es crea amb la finalitat de promoure la semblança entre la salut 

mental i la salut física, conscienciant que els prejudicis només agreugen la 

patologia. A més, fomenten que les persones amb problemes de salut mental no 

els ocultin i busquin ajuda. L’objectiu és eradicar amb l’estigma. Es vol parlar de 

la salut mental tal com es parla sobre la salut física, és a dir, amb total llibertat i 

sense discriminacions. 
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El príncep Guillermo d’Anglaterra i l’artista Lady Gaga s’uneixen i participen en 

la campanya. Han portat a terme una videoconferència explicant la importància 

de parlar obertament sobre la salut mental, la qual ha estat compartida a les 

xarxes socials per moltes persones. 

A nivell d’Espanya, les accions principals que s’estan portant a terme per tal de combatre 

l’estigma són: 

 “Confederación Salud Mental España”: és una entitat sense ànim de lucre, la 

qual va ser creada el 1983. Prèviament s’anomenava FEAFES. El seu objectiu 

és millorar la qualitat de vida de les persones amb trastorn mental i també la de 

les seves famílies i poder-los-hi proporcionar una bona integració social. A més, 

es pretén normalitzar el trastorn mental. Sobretot realitzen la promoció de la salut 

mental i l’eradicació de l’estigma. Ho porten a terme a partir de dues línies de 

treball: conscienciar a la comunitat sobre la importància de cuidar la salut mental 

i reduir l’estigma. Les campanyes concretes que s’han portat a terme són:  

o “Queremos ser felices”: busquen comunicar que les persones amb 

trastorn mental són com qualsevol altre.  

o “La primera etiqueta”: és un vídeo on s’explica que darrere la malaltia 

mental hi ha molt per descobrir. 

o “Cuídate, la salud mental también va contigo”: es vol potenciar que sense 

salut mental no hi ha salut. Sobretot actua a nivell preventiu.  

Durant l’any 2015, la comunitat de Madrid va realitzar més de 300 accions per 

lluitar contra l’estigma. El què es vol aconseguir és eliminar els mites, promoure 

el respecte i la integració social de les persones amb un trastorn mental, per 

afavorir-los-hi la seva recuperació. Sobretot es porten a terme xerrades als 

instituts, tallers d’oci i d’esport, elaboració de documentals per sensibilitzar a la 

comunitat, entre d’altres (Confederación Salud Mental España, 2017). 

 “¿Y quién no?”: programa que es porta a terme a Pamplona, iniciat el 2016, en 

el qual hi participen 700 estudiants de secundària, d’entre 14 i 18 anys. Pretén 

promoure la salut mental i prevenir l’estigma. És una iniciativa impulsada per la 

fundació Argibide. L’objectiu és treballar tòpics relacionats amb la salut mental a 

les aules, des d’una perspectiva educativa i preventiva. A més, també hi ha 

contacte directe amb persones amb trastorn mental. El programa té tres 

objectius: conscienciar a l’alumnat que la salut mental és igual d’important que 

la física, fomentar la intervenció precoç i evitar l’estigma envers aquest col·lectiu.  
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Es realitzen 2 sessions de 55 minuts cadascuna. En la primera, es treballen els 

principals estereotips relacionats amb el trastorn mental, aspectes d’autocura i 

recolzament emocional per part del grup d’iguals. La sessió la porta a terme una 

psiquiatra i una persona amb trastorn mental. En la segona sessió, venen entre 

dos i tres persones diagnosticades, expliquen la seva experiència i reflexionen 

conjuntament. En les sessions hi ha material audiovisual i activitats teòriques. A 

més a més, es fa una avaluació tant després del curs com mesos més tard, per 

tal de veure si les creences dels estudiants canvien i es mantenen en el temps. 

A nivell de Catalunya, les accions principals que s’estan portant a terme per tal de 

disminuir l’estigma són: 

 “El Far”: és una associació que neix el 2007, a la Garriga, però dóna cobertura a 

tot el Vallès Oriental. El què es pretén és sensibilitzar a la comunitat sobre el 

trastorn mental, fomentar la integració, donar suport, establir xarxes socials 

perquè les persones es puguin ajudar entre elles, entre d’altres (El Far de la 

Garriga, 2017). 

 “Obertament”: és una de les entitats més importants a Catalunya, creada a finals 

del 2010. A nivell internacional, Obertament forma part del programa “Global 

Alliance Against Stigma”. L’entitat pretén lluitar contra l’estigma i la discriminació 

que pateixen les persones amb un trastorn mental.  

Sobretot realitzen actuacions a partir de l’activisme en primera persona, els 

projectes comunitaris i de sensibilització i la difusió a mitjans de comunicació de 

la normalització de la salut mental. 

 “Com em veus? Sóc més que una malaltia mental”: programa anti-estigma 

impulsat a l’Hospitalet de Llobregat, fa sis anys. Està format per persones amb 

trastorn mental que van als instituts i expliquen en primera persona la seva 

experiència. Les xerrades duren una hora i mitja aproximadament i l’objectiu és 

educar per tal de disminuir l’estigma i que es produeixi un creixement emocional 

entre els alumnes. Al mateix temps, també permet afavorir la recuperació del 

pacient, ja que pot expressar lliurement la seva història, el seu patiment així com 

la seva vivència (Polo, 2017). 

 “Activa’t per la salut mental”: és un projecte conjunt entre la Federació Salut 

Mental de Catalunya i el Departament de Salut de la Generalitat. És un projecte 

pilot exprés per famílies o persones amb problemes de salut mental i es vol 

implantar a 12 territoris catalans. L’objectiu és que les persones siguin actives i 

puguin millorar la seva qualitat de vida.  



25 
 

Aquest estudi pilot durarà 3 anys i pretén ser integrat a les xarxes públiques. 

Està compost per un circuit en què hi ha informació, formació, psicoeducació, 

apoderament i contacte social o grups d’ajuda (Activa’t, 2017).  

 “Caminem junts contra l’estigma”: és una associació impulsada el febrer del 

2015, a Vic. Caminem junts està format per cinc joves que han patit problemes 

de salut mental i ofereixen suport a persones que es trobin en la mateixa situació. 

L’objectiu és ajudar en el procés d’adaptació de la nova situació i sensibilitzar a 

la societat de la normalitat del trastorn mental. Pretenen ser un complement a la 

família i al tractament hospitalari. També porten a terme xerrades a centres 

educatius, sobretot a ESO per sensibilitzar i per donar a conèixer què són els 

trastorns mentals (Teràpsia, 2016). 

 “What’s Up! Com vas de salut mental?”: és un projecte de sensibilització sobre 

el benestar mental i emocional generat per Obertament i el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, iniciat l’any 2016. Està adreçat a 

alumnes de 3r i 4t d’ESO. Durant l’any 2016 es va realitzar el projecte pilot a sis 

centres del territori català. Durant aquest 2017 es portarà a terme a sis 

comarques catalanes, amb un total de 20 centres educatius.  

El programa té principalment dues propostes (Obertament, 2017): 

o Implementació curricular: incloure 9 unitats didàctiques dins del 

currículum escolar, durant les hores lectives i poder-ho avaluar. El què es 

pretén és portar la salut mental a l’aula. Una temàtica seria l’experiència 

en primera persona. A més, dotar de valors i coneixements per tal de 

combatre amb els prejudicis establerts.  

o A nivell comunitari, promoure la competència ciutadana dels alumnes, en 

col·laboració amb altres entitats.  
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3. Disseny de la investigació 

3.1 Objectiu  

L’objectiu principal de l’actual Treball Final de Grau és descriure i avaluar l’estigma 

social, de la població estudiada, envers el trastorn mental.  

3.2 Hipòtesis  

La hipòtesi general és que la població estudiada mostrarà estigma social envers el 

trastorn mental.  

Les hipòtesis específiques són: 

 H1: Les persones que tinguin un conegut amb un trastorn mental tindran menys 

estigma que les persones que no en tinguin cap. 

 H2: Les persones que tinguin un familiar amb un trastorn mental mostraran 

menys estigma que les persones que no en tinguin cap. 

 H3: Les persones que coneguin què és un trastorn mental tindran menys estigma 

que les persones que no ho coneguin. 

 H4: Les persones que visquin a un medi urbà mostraran més estigma que les 

persones que visquin a un medi rural. 

 H5: Les persones de 50 anys o més grans expressaran més estigma que la 

població de menys de 50 anys. 

 H6: Les dones indicaran menys estigma que els homes. 

 H7: Les persones que hagin cursat estudis relacionats amb la salut tindran 

menys estigma que les persones que no hagin cursat estudis relacionats en 

l’àmbit de la salut.  

 H8: Les persones casades expressaran més estigma que les persones solteres, 

viudes o divorciades.  

 H9: Les persones amb estudis Universitaris indicaran menys estigma que les 

persones que hagin cursat un Cicle Formatiu de Grau Mig o Superior, l’ESO o el 

Batxillerat.  

 H10: La població general confondrà el trastorn mental amb la Síndrome de Down 

i/o l’Alzheimer. 

 H11: La població general coneixerà el Trastorn Depressiu Major, l’Esquizofrènia, 

l’Anorèxia i el Trastorn Obsessiu Compulsiu en comparació amb la resta de 

trastorns d’aquestes categories. 
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3.3 Metodologia 

3.3.1 Tipus d’estudi  

Aquest estudi s’ha realitzat a través d’un disseny d’investigació no experimental, en 

concret, un disseny per enquesta, transversal. Es tracta d’un disseny d’investigació no 

experimental ja que en cap moment es manipula la variable independent, la qual actua 

com a predictora. El disseny d’investigació és l’enquesta ja que per tal de recollir les 

dades s’ha utilitzat un qüestionari, amb la finalitat de conèixer les opinions i les creences 

de la població estudiada. És transversal, ja que només es descriu la població en un 

moment determinat.  

El mostreig utilitzat ha estat un mostreig no probabilístic, concretament l’accidental. Es 

tracta d’un mostreig no probabilístic ja que com que el qüestionari ha estat publicat a les 

xarxes socials, no tots els elements de la població tenen les mateixes oportunitats de 

formar part de la mostra. És a dir, només aquelles persones que disposen de xarxes 

socials han pogut accedir a respondre el qüestionari. Per últim, és un mostreig 

accidental, ja que les persones que hi ha a les xarxes socials, han respost 

voluntàriament el qüestionari i a més, han format part de la mostra per accident.     

3.3.2 Mostra  

La mostra de l’actual treball és de 137 participants1, dels quals 33 (24,1%) són homes i 

104 (75,9%) són dones. L’únic criteri d’inclusió que s’ha tingut en compte és que les 

persones enquestades havien de tenir com a mínim 18 anys. Per tant, l’edat de l’actual 

mostra és d’entre 18 i 82 anys2. La mitjana d’edat és de 32,34 anys i l’edat que ha 

contestat més (moda) és de 21 i 22 anys. Tots els entrevistats han participat en l’estudi 

de manera voluntària.   

                                                           
1 Vegeu annex 2 per a consultar les taules generades amb el programa IBM SPSS Statistics 

2 Vegeu annex 2, gràfic 2.1, per a consultar l’edat detalladament  
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              Gràfic 1. Gènere dels enquestats 

 

 

 

                 Gràfic 2. Edat dels enquestats agrupada amb intervals 
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3.3.3 Instruments 

Per tal de recollir les dades, principalment s’han fet servir dos instruments3, els quals 

han estat publicats en les xarxes socials i han estat elaborats mitjançant els formularis 

de Google. Per una banda, s’ha utilitzat un qüestionari d’elaboració pròpia en què es 

demana per les variables sociodemogràfiques i per altres variables d’interès.  

Per l’altra banda, s’ha utilitzat la versió adaptada del qüestionari CAMI (Cuestionario de 

actitudes de la comunidad hacia las personas con enfermedad mental), validat al 

castellà per Ochoa et al. (2016). Té com a objectiu valorar les opinions de la població 

general sobre com cuidar i tractar a les persones amb un trastorn mental. Aquest 

qüestionari està compost per 40 ítems i les respostes es valoren a partir de l’escala 

Likert d’entre 1 i 5 punts, en què 1 = totalment d’acord, 2 = d’acord, 3 = ni d’acord ni 

desacord, 4 = desacord i 5 = totalment en desacord. Té una durada de 10 minuts 

aproximadament.  

El qüestionari avalua 4 factors, cadascun dels quals està compost per 10 ítems (cinc 

expressats en positiu i cinc en negatiu). Per calcular la puntuació de cada factor és el 

resultat de sumar els ítems en positiu i la inversa dels ítems en negatiu. En els tres 

primers factors com més gran és la puntuació mitjana, més estigma es considera que hi 

ha. En l’últim factor, com més petita és la puntuació, menys estigma hi ha. Els factors 

amb els ítems corresponents són: 

 Autoritarisme: avalua les opinions al voltant de les persones amb un trastorn 

mental com a inferiors respecte als individus mentalment sans. 

o Ítems corresponents: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33 i 37.  

 Benevolència: valora les actituds d’acollida cap a les persones amb un trastorn 

mental, es pot tenir tendència al paternalisme.  

o Ítems corresponents: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 i 38. 

 Restricció social: avalua el perill que té la societat al estar al voltant de persones 

amb un trastorn mental, pretén limitar-les i aïllar-les.  

o Ítems corresponents: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 i 39. 

 Ideologia de la salut mental en la comunitat: avalua les actituds i creences 

relacionades amb la inserció de les persones amb un trastorn mental en la 

comunitat i en la societat.  

o Ítems corresponents: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 i 40. 

                                                           
3 Vegeu annex 1 per a consultar els instruments utilitzats 
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3.3.4 Procediment de recollida de dades i anàlisi  

Un cop escollits els instruments per poder recollir les dades, es va crear el qüestionari 

en línia mitjançant el formulari de Google i es va publicar a les xarxes socials per tal que 

els participants poguessin respondre’l voluntàriament. El qüestionari es va publicar el 23 

de desembre de 2016 i va estar obert fins el 23 de gener de 2017, obtenint 137 

respostes. Durant el següent mes, es va operativitzar alguna variable per tal de poder-

la analitzar posteriorment.  

Les variables operativitzades van ser les següents: 

 Àmbit en què estan relacionats els estudis: es van crear 3 grups en funció del 

què havien respost els enquestats. 

o Estudis bàsics. 

o Cicles Formatius i/o estudis Universitaris relacionats amb la salut. 

o Cicles Formatius i/o estudis Universitaris no relacionats amb la salut. 

 Anomenar els trastorns mentals coneguts: es van crear diferents grups tenint en 

compte el DSM-5 i les respostes dels enquestats. 

o Trastorns d’Ansietat: Agorafòbia, Ansietat Generalitzada (TAG), Fòbies, 

Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC), Trastorn per Estrès Post Traumàtic 

(TEPT), Trastorn Adaptatiu, Trastorn Dismòrfic Corporal, no anomena 

cap Trastorn d’Ansietat. 

o Trastorns Psicòtics: Esquizofrènia, Trastorn Delirant, no anomena cap 

Trastorn Psicòtic. 

o Trastorns de l’Estat d’Ànim: Trastorn Depressiu Major (TDM), Trastorn 

Distímic, Trastorn Bipolar, no anomena cap Trastorn de l’Estat d’Ànim. 

o Trastorns de la Personalitat: no especifica el trastorn, Trastorn Límit de 

la Personalitat (TLP), no anomena cap Trastorn de la Personalitat. 

o Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA): Anorèxia, Bulímia, no 

especifica el trastorn, no anomena cap Trastorn de la Conducta 

Alimentària. 

o Trastorns diagnosticats en l’etapa Infanto-Juvenil: Trastorn Específic de 

l’Aprenentatge, Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), Trastorn per Dèficit 

d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH), Trastorn de la Conducta (TC), no 

anomena cap trastorn diagnosticat en l’etapa Infanto-Juvenil. 
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o Altres trastorns no inclosos en el DSM-5: Alzheimer, Síndrome de Down, 

Perfil Lateral, Demència, Discapacitat Intel·lectual, suïcidi, malaltia de 

Parkinson, Síndrome de Diòegenes, no anomena cap trastorn no inclòs 

en el DSM-5.  

Un cop es van tenir operativitzades les variables i es va tancar el qüestionari en línia, es 

van transcriure els resultats mitjançant l’Excel, en el qual es va introduir totes les dades 

de cada entrevistat i es va buscar el resultat de cadascun dels factors que avalua el 

qüestionari. Posteriorment, en l’IBM SPSS Statistics es van introduir totes les variables 

sociodemogràfiques i d’interès de cada participant així com els resultats finals de cada 

factor, per tal de poder realitzar l’anàlisi dels resultats. Finalment, es van elaborar els 

resultats mitjançant taules i gràfiques i es van creuar variables per tal de donar resposta 

a les hipòtesis plantejades en un inici.  

3.4 Resultats 

El qüestionari, tal com s’ha comentat anteriorment, ha estat respost per 137 persones. 

Per tal d’exposar els resultats4, primer es presenten les dades sociodemogràfiques i 

d’interès, després es presenten les puntuacions mitjanes de cada factor avaluat pel 

qüestionari i per últim, es presenten els resultats de cada hipòtesi.  

Pel que fa als resultats de les dades sociodemogràfiques i d’interès, concretament en la 

variable nivell d’estudis, un 13,1% (18) de la mostra té l’ESO, un 8% (11)  Batxillerat, un 

10,2% (14) té un Cicle Formatiu de Grau Mig, un 13,1% (18) té un Cicle Formatiu de 

Grau Superior i un 55,5% (76) té estudis Universitaris. Per tant, la gran majoria de la 

mostra forma part del sector universitari.   

 

                                                           
4 Vegeu annex 2 per a consultar les taules generades amb el programa IBM SPSS Statistics 
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               Gràfic 3. Nivell d’estudis de la mostra estudiada 

 

En la variable àmbit d’estudis, els resultats han estat que un 8,8% (12) de la mostra té 

els estudis bàsics, un 47,4% (65) té Cicles Formatius i/o estudis Universitaris relacionats 

amb la salut i per últim, un 43,8% (60) té Cicles Formatius i/o estudis Universitaris no 

relacionats amb la salut.  

 

Gràfic 4. Àmbit dels estudis de la mostra estudiada 

 



33 
 

En relació a l’estat civil, els resultats de la mostra estudiada han estat que un 65,7%  

(90) són solters/es, un 23,4% (32) són casats/des, un 8,8% (12) són divorciats/des i per 

últim, un 2,2% (3) són viudos/es. Per tant, la majoria de la mostra són solters/es.  

 

 

 

                       Gràfic 5. Estat civil de la mostra estudiada 

 

En relació a la variable població, de la mostra estudiada un 72,3% (99) són del medi 

urbà i un 27,7% (38) són del medi rural.  

 

 
 

       Gràfic 6. Població de la mostra estudiada 
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En relació a la variable sobre si es coneix algú amb un trastorn mental, un 75,9% (104) 

de la mostra estudiada coneixen algú, mentre que un 24,1% (33) no tenen cap conegut 

que tingui un trastorn mental.  

 

 

Gràfic 7. Coneixença d’algú amb un trastorn mental 

 

En relació a la variable sobre si es té algun familiar amb un trastorn mental, un 49,6% 

(68) de la mostra estudiada tenen algú, mentre que un 50,4% (69) no tenen cap familiar 

que tingui un trastorn mental.  

 

 
 

Gràfic 8. Percentatge de la mostra amb/sense un familiar amb un trastorn mental 
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En relació a la variable sobre si es coneix què és un trastorn mental, el 100% de la 

mostra estudiada afirma que sap què és.  

 

         Gràfic 9. Informació sobre si la mostra estudiada coneix què és un trastorn mental 

Pel que fa a l’última variable d’interès, en la qual els enquestats anomenaven algun 

trastorn mental que coneguessin, els resultats per cada grup de trastorns han estat els 

següents. En primer lloc, respecte als Trastorns d’Ansietat, un 2,2% (3) de la mostra ha 

anomenat l’Agorafòbia, un 13,1% (18) el TAG, un 0,7% (1) les Fòbies, un 16,1% (22) el 

TOC, un 2,2% (3) el TEPT, un 1,5% (2) el Trastorn Adaptatiu, un 0,7% (1) el Trastorn 

Dismòrfic Corporal i un 63,5% (87) no ha anomenat cap Trastorn d’Ansietat.  

 

 

                        Gràfic 10. Informació sobre els Trastorns d’Ansietat anomenats 
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En segon lloc, respecte als Trastorns Psicòtics, un 59,1%  (81) de la mostra ha anomenat 

l’Esquizofrènia, un 1,5% (2) el Trastorn Delirant i un 39,4% (54) no ha anomenat cap 

Trastorn Psicòtic.  

 

 

                     Gràfic 11. Informació sobre els Trastorns Psicòtics anomenats 

 

 
En tercer lloc, respecte als Trastorns de l’Estat d’Ànim, un 30,7% (42) de la mostra ha 

anomenat el TDM, un 2,2% (3) ha anomenat el Trastorn Distímic, un 30,7% (42) ha 

anomenat el Trastorn Bipolar i un 36,5% (50) no ha anomenat cap Trastorn de l’Estat 

d’Ànim.  

 

       Gràfic 12. Informació sobre els Trastorns de l’Estat d’Ànim anomenats 
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En quart lloc, respecte als Trastorns de la Personalitat, un 5,1% (7) de la mostra ha 

anomenat el TLP, un 11,7% (16) ha esmentat els Trastorns de la Personalitat sense 

especificar quin i un 83,2% (114) no ha anomenat cap Trastorn de la Personalitat.  

 

 
 

          Gràfic 13. Informació sobre els Trastorns de la Personalitat anomenats 

 

En cinquè lloc, respecte als Trastorns de la Conducta Alimentària, un 8,8% (12) de la 

mostra ha anomenat l’Anorèxia, un 1,5% (2) la Bulímia, un 10,9% (15) ha esmentat els 

Trastorns de la Conducta Alimentària sense especificar quin i un 78,8% (108) no ha 

anomenat cap Trastorn de la Conducta Alimentària.  

 
 

Gràfic 14. Informació sobre els Trastorns de la Conducta Alimentària anomenats 
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En sisè lloc, respecte als trastorns diagnosticats en l’etapa Infanto-Juvenil, un 1,5% (2) 

de la mostra ha anomenat el Trastorn Específic de l’Aprenentatge, un 4,4% (6) el 

Trastorn de l’Espectre Autista, un 2,2% (3) el Trastorn per Dèficit d’Atenció i 

Hiperactivitat, un 2,2% (3) el Trastorn de la Conducta i un 89,8% (123) no ha anomenat 

cap trastorn diagnosticat en l’etapa Infanto-Juvenil.  

 

   Gràfic 15. Informació sobre els trastorns diagnosticats en l’etapa Infanto-Juvenil anomenats 

En setè lloc, respecte a altres trastorns no inclosos en el DSM-5, un 9,5% (13) de la 

mostra ha anomenat l’Alzheimer, un 2,9% (4) la Síndrome de Down, un 0,7% (1) el Perfil 

Lateral, un 4,4% (6) la Demència, un 1,5% (2) la Discapacitat Intel·lectual, un 0,7% (1) 

el suïcidi, un 0,7% (1) la malaltia de Parkinson, un 0,7% (1) el Síndrome de Diòegenes 

i un 78,8% (108) no ha anomenat cap trastorn que no estigui inclòs en el DSM-5.  

 

 

     Gràfic 16. Informació sobre altres trastorns anomenats no inclosos en el DSM-5 
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Pel que fa al qüestionari CAMI, s’ha calculat la mitjana aritmètica de la població 

estudiada en cada factor. Respecte al factor d’autoritarisme (factor 1), la mitjana és un 

22,9. Respecte al factor de benevolència (factor 2), la mitjana és un 41,82. Respecte al 

factor de restricció social (factor 3), la mitjana és 19,06. Per últim, respecte al factor 

d’ideologia de la salut mental en la comunitat (factor 4), la mitjana és 40,89%.   

 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

N Vàlid 137 137 137 137 

Perduts 0 0 0 0 

Mitjana 22,99 41,82 19,06 40,89 

Desviació estàndard 5,817 7,005 6,853 7,426 

Taula 1. Mitjana de la puntuació de cada factor a nivell de la mostra estudiada 

 

Pel que fa als resultats de les hipòtesis establertes, s’ha realitzat una comparativa de 

les mitjanes aritmètiques. Respecte a la hipòtesi general, la població estudiada mostrarà 

estigma social envers el trastorn mental, la població mostra una mitjana de 22,99 en el 

factor d’autoritarisme, una mitjana de 41,82 en el factor de benevolència, una mitjana de 

19,06 en el factor de restricció social i una mitjana de 40,89 en el factor d’ideologia de 

la salut mental en la comunitat. 

Respecte a la primera hipòtesi, les persones que tinguin un conegut amb un trastorn 

mental tindran menys estigma que les persones que no en tinguin cap, les persones que 

coneixen algú amb un trastorn mental mostren un valor mitjà de 22,56 en el factor 

d’autoritarisme, un valor mitjà de 42,07 en el factor de benevolència, un 18,72 en el 

factor de restricció social i un 41,01 en el factor d’ideologia de la salut mental en la 

comunitat. Mentre que les persones que no coneixen ningú amb un trastorn mental, 

mostren un valor mitjà de 24,33 en el factor d’autoritarisme, un valor mitjà de 41,06 en 

el factor de benevolència, un 20,12 en el factor de restricció social i un 40,52 en el factor 

d’ideologia de la salut mental en la comunitat. 
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Coneixença d'algú amb un trastorn mental Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Si Mitjana 22,56 42,07 18,72 41,01 

N 104 104 104 104 

Desviació estàndard 5,631 6,948 7,047 7,289 

No Mitjana 24,33 41,06 20,12 40,52 

N 33 33 33 33 

Desviació estàndard 6,268 7,237 6,183 7,946 

Total Mitjana 22,99 41,82 19,06 40,89 

N 137 137 137 137 

Desviació estàndard 5,817 7,005 6,853 7,426 

Taula 2. Resultats de la primera hipòtesi 

 

Respecte a la segona hipòtesi, les persones que tinguin un familiar amb un trastorn 

mental tindran menys estigma que les persones que no en tinguin cap, les persones que 

tenen un familiar amb un trastorn mental mostren un valor mitjà de 22,50 en el factor 

d’autoritarisme, un valor mitjà de 42,06 en el factor de benevolència, un 18,82 en el 

factor de restricció social i un 41,51 en el factor d’ideologia de la salut mental en la 

comunitat. Mentre que les persones que no tenen cap familiar amb un trastorn mental, 

mostren un valor mitjà de 23,46 en el factor d’autoritarisme, un valor mitjà de 41,59 en 

el factor de benevolència, un 19,29 en el factor de restricció social i un 40,28 en el factor 

d’ideologia de la salut mental en la comunitat. 

 

Familiar amb un trastorn mental Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Si Mitjana 22,50 42,06 18,82 41,51 

N 68 68 68 68 

Desviació estàndard 6,309 7,592 7,525 7,628 

No Mitjana 23,46 41,59 19,29 40,28 

N 69 69 69 69 

Desviació estàndard 5,290 6,422 6,167 7,223 

Total Mitjana 22,99 41,82 19,06 40,89 

N 137 137 137 137 

Desviació estàndard 5,817 7,005 6,853 7,426 

Taula 3. Resultats de la segona hipòtesi 
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Respecte a la tercera hipòtesi, les persones que coneguin què és un trastorn mental 

tindran menys estigma que les persones que no ho coneguin, com s’ha comentat 

anteriorment, totes les persones enquestades coneixen què és un trastorn mental. Els 

resultats mitjans que mostren és un 22,99 en el factor d’autoritarisme, un valor mitjà de 

41,86 en el factor de benevolència, un 19,06 en el factor de restricció social i un 40,89 

en el factor d’ideologia de la salut mental en la comunitat.  

 

Coneixença del què és un trastorn mental Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Si Mitjana 22,99 41,82 19,06 40,89 

N 137 137 137 137 

Desviació estàndard 5,817 7,005 6,853 7,426 

Total Mitjana 22,99 41,82 19,06 40,89 

N 137 137 137 137 

Desviació estàndard 5,817 7,005 6,853 7,426 

Taula 4. Resultats de la tercera hipòtesi 

 

Respecte a la quarta hipòtesi, les persones que visquin a un medi urbà tindran més 

estigma que les persones que visquin a un medi rural, les persones que viuen al medi 

urbà mostren un valor mitjà de 22,56 en el factor d’autoritarisme, un valor mitjà de 42,28 

en el factor de benevolència, un 18,73 en el factor de restricció social i un 41,11 en el 

factor d’ideologia de la salut mental en la comunitat. Mentre que les persones que viuen 

al medi rural, mostren un valor mitjà de 24,11 en el factor d’autoritarisme, un valor mitjà 

de 40,63 en el factor de benevolència, un 19,92 en el factor de restricció social i un 40,32 

en el factor d’ideologia de la salut mental en la comunitat. 

 

Població Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Medi urbà Mitjana 22,56 42,28 18,73 41,11 

N 99 99 99 99 

Desviació estàndard 5,575 6,746 6,803 7,400 

Medi rural Mitjana 24,11 40,63 19,92 40,32 

N 38 38 38 38 

Desviació estàndard 6,345 7,603 7,000 7,563 

Total Mitjana 22,99 41,82 19,06 40,89 

N 137 137 137 137 

Desviació estàndard 5,817 7,005 6,853 7,426 

Taula 5. Resultats de la quarta hipòtesi 
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Respecte a la cinquena hipòtesi, les persones de 50 anys o més grans mostraran més 

estigma que la població de menys de 50 anys, les persones de 50 o més mostren un 

valor mitjà de 24,88 en el factor d’autoritarisme, un valor mitjà de 38,94 en el factor de 

benevolència, un 24 en el factor de restricció social i un 38,35 en el factor d’ideologia de 

la salut mental en la comunitat. Mentre que les persones de menys de 50 anys mostren 

un valor mitjà de 22,72 en el factor d’autoritarisme, un valor mitjà de 42,23 en el factor 

de benevolència, un 18,36 en el factor de restricció social i un 41,25 en el factor 

d’ideologia de la salut mental en la comunitat. 

 

Edat agrupada amb intervals Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

18-49 Mitjana 22,72 42,23 18,36 41,25 

N 120 120 120 120 

Desviació estàndard 5,827 7,060 6,581 7,287 

50-82 Mitjana 24,88 38,94 24,00 38,35 

N 17 17 17 17 

Desviació estàndard 5,544 6,026 6,892 8,124 

Total Mitjana 22,99 41,82 19,06 40,89 

N 137 137 137 137 

Desviació estàndard 5,817 7,005 6,853 7,426 

Taula 6. Resultats de la cinquena hipòtesi 

 

Respecte a la sisena hipòtesi, les dones mostraran menys estigma que els homes, els 

homes mostren un valor mitjà de 25,36 en el factor d’autoritarisme, un valor mitjà de 

39,03 en el factor de benevolència, un 22,06 en el factor de restricció social i un 39,06 

en el factor d’ideologia de la salut mental en la comunitat. Mentre que les dones mostren 

un valor mitjà de 22,23 en el factor d’autoritarisme, un valor mitjà de 42,71 en el factor 

de benevolència, un 18,11 en el factor de restricció social i un 41,47 en el factor 

d’ideologia de la salut mental en la comunitat.  
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Gènere Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Home Mitjana 25,36 39,03 22,06 39,06 

N 33 33 33 33 

Desviació estàndard 5,459 8,494 8,396 8,728 

Dona Mitjana 22,23 42,71 18,11 41,47 

N 104 104 104 104 

Desviació estàndard 5,747 6,251 6,026 6,908 

Total Mitjana 22,99 41,82 19,06 40,89 

N 137 137 137 137 

Desviació estàndard 5,817 7,005 6,853 7,426 

Taula 7. Resultats de la sisena hipòtesi 

 

Respecte a la setena hipòtesi, les persones que hagin cursat estudis relacionats amb 

l’àmbit de la salut tindran menys estigma que les persones que no hagin cursat estudis 

relacionats amb la salut, les persones amb estudis relacionats amb l’àmbit de la salut 

mostren un valor mitjà de 21,63 en el factor d’autoritarisme, un valor mitjà de 42,88 en 

el factor de benevolència, un 17,80 en el factor de restricció social i un 42,09 en el factor 

d’ideologia de la salut mental en la comunitat. Mentre que les persones que no han 

realitzat estudis relacionats amb l’àmbit de la salut, mostren un valor mitjà de 24,32 en 

el factor d’autoritarisme, un valor mitjà de 40,60 en el factor de benevolència, un 20,27 

en el factor de restricció social i un 39,38 en el factor d’ideologia de la salut mental en la 

comunitat. 

 

Àmbit dels estudis Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Estudis bàsics Mitjana 23,67 42,25 19,83 41,92 

N 12 12 12 12 

Desviació estàndard 5,821 6,122 7,732 8,785 

Cicles formatius i estudis 

universitaris relacionats amb 

la salut 

Mitjana 21,63 42,88 17,80 42,09 

N 65 65 65 65 

Desviació estàndard 5,606 7,039 6,510 6,682 

Cicles formatius i estudis 

universitaris no relacionats 

amb la salut 

Mitjana 24,32 40,60 20,27 39,38 

N 60 60 60 60 

Desviació estàndard 5,803 7,043 6,913 7,757 

Total Mitjana 22,99 41,82 19,06 40,89 

N 137 137 137 137 

Desviació estàndard 5,817 7,005 6,853 7,426 

Taula 8. Resultats de la setena hipòtesi 
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Respecte a la vuitena hipòtesi, les persones casades tindran més estigma que les 

persones solteres, viudes o divorciades, les persones casades mostren un valor mitjà 

de 23,16 en el factor d’autoritarisme, un valor mitjà de 41,13 en el factor de benevolència, 

un 20,28 en la restricció social i un 40,81 en la ideologia de la salut mental. Mentre que 

les persones solteres mostren un valor mitjà de 22,91 en el factor d’autoritarisme, un 

42,60 en el factor de benevolència, un 18,09 en el factor de restricció social i un 41,18 

en el factor d’ideologia de la salut mental. Les persones divorciades mostren un valor 

mitjà de 21,25 en el factor d’autoritarisme, un 40,75 en el factor de benevolència, un 

20,08 en el factor de restricció social i un 42,17 en el factor d’ideologia de la salut mental. 

Per últim, les persones viudes mostren un valor mitjà de 30,33 en el factor 

d’autoritarisme, un 30,33 en el factor de benevolència, un 31 en el factor de restricció 

social i un 28 en el factor d’ideologia de la salut mental. 

 

Estat civil Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Solter/a Mitjana 22,91 42,60 18,09 41,18 

N 90 90 90 90 

Desviació estàndard 5,967 7,139 6,757 7,314 

Casat/da Mitjana 23,16 41,13 20,28 40,81 

N 32 32 32 32 

Desviació estàndard 4,437 5,216 6,124 7,195 

Divorciat/da Mitjana 21,25 40,75 20,08 42,17 

N 12 12 12 12 

Desviació estàndard 5,895 6,196 5,418 5,952 

Viudo/a Mitjana 30,33 30,33 31,00 28,00 

N 3 3 3 3 

Desviació estàndard 10,970 14,012 11,533 10,440 

Total Mitjana 22,99 41,82 19,06 40,89 

N 137 137 137 137 

Desviació estàndard 5,817 7,005 6,853 7,426 

Taula 9. Resultats de la vuitena hipòtesi 

 

Respecte a la novena hipòtesi, les persones amb estudis Universitaris tindran menys 

estigma que les persones que hagin cursat un Cicle Formatiu de Grau Mig o Superior, 

l’ESO o el Batxillerat, les persones amb estudis Universitaris mostren un valor mitjà de 

22,39 en el factor d’autoritarisme, un 42,05 en el factor de benevolència, un 18,63 en el 

factor de restricció social i un 41,36 en el factor d’ideologia de la salut mental.  
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Mentre que les persones que han cursat un Cicle Formatiu de Grau Mig mostren un 

valor mitjà de 24,07 en el factor d’autoritarisme, un 41,43 en el factor de benevolència, 

un 18,79 en el factor de restricció social i un 40,36 en el factor d’ideologia de la salut 

mental. 

Les persones que han cursat un Cicle Formatiu de Grau Superior mostren un valor mitjà 

de 23,39 en el factor d’autoritarisme, un 42,28 en el factor de benevolència, un 19,33 en 

el factor de restricció social i un 39,17 en el factor d’ideologia de la salut mental. Les 

persones que han cursat l’ESO mostren un valor mitjà de 24,33 en el factor 

d’autoritarisme, un 40,17 en el factor de benevolència, un 21,44 en el factor de restricció 

social i un 40,94 en el factor d’ideologia de la salut mental. Per últim, les persones que 

han cursat el Batxillerat mostren un valor mitjà de 22,82 en el factor d’autoritarisme, un 

42,73 en el factor de benevolència, un 18 en el factor de restricció social i un 41,09 en 

el factor d’ideologia de la salut mental. 

 

Nivell d'estudis Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

ESO Mitjana 24,33 40,17 21,44 40,94 

N 18 18 18 18 

Desviació estàndard 5,202 6,465 7,294 8,328 

Batxillerat Mitjana 22,82 42,73 18,00 41,09 

N 11 11 11 11 

Desviació estàndard 3,763 4,315 2,966 6,156 

Cicle 

Formatiu de 

Grau Mig 

Mitjana 24,07 41,43 18,79 40,36 

N 14 14 14 14 

Desviació estàndard 6,057 5,840 5,162 4,814 

Cicle 

Formatiu de 

Grau 

Superior 

Mitjana 23,39 42,28 19,33 39,17 

N 18 18 18 18 

Desviació estàndard 4,804 5,909 6,677 7,965 

Estudis 

Universitaris 

Mitjana 22,39 42,05 18,63 41,36 

N 76 76 76 76 

Desviació estàndard 6,379 7,892 7,447 7,735 

Total Mitjana 22,99 41,82 19,06 40,89 

N 137 137 137 137 

Desviació estàndard 5,817 7,005 6,853 7,426 

Taula 10. Resultats de la novena hipòtesi 
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Respecte a la desena hipòtesi, la població general confondrà el trastorn mental amb la 

Síndrome de Down i/o l’Alzheimer5, 29 persones anomenen algun trastorn no inclòs en 

el DSM-5, de les quals 17 anomenen l’Alzheimer o la Síndrome de Down. En 

percentatge, un 58,62% esmenta com a trastorn mental l’Alzheimer i/o la Síndrome de 

Down.  

Respecte a l’onzena i última hipòtesi, la població general coneixerà el Trastorn 

Depressiu Major, l’Esquizofrènia, l’Anorèxia i el Trastorn Obsessiu Compulsiu en 

comparació amb la resta de trastorns d’aquestes categories6, 249 persones anomenen 

trastorns de les categories analitzades, de les quals 157 esmenten el Trastorn Depressiu 

Major, l’Esquizofrènia, l’Anorèxia i/o el Trastorn Obsessiu Compulsiu. En percentatge, 

un 63,05% fan referència als trastorns prioritzats en la hipòtesi. 

3.5 Aspectes ètics 

Pel que fa als aspectes ètics de l’actual Treball Final de Grau, es pot constatar que en 

tot moment s’ha tingut molt en compte la confidencialitat i l’anonimat dels participants, 

tant durant el procés del treball com de totes les dades proporcionades pels enquestats. 

En la part pràctica, abans de respondre el qüestionari els participants sabien que era 

totalment anònim. Cal tenir en compte que no ha quedat registrada cap dada personal 

dels enquestats. Tota la informació extreta del qüestionari s’ha utilitzat només per ús 

acadèmic i per l’elaboració de l’actual treball. 

  

                                                           
5 Vegeu el gràfic 16 

6 Vegeu els gràfics 10, 11, 12 i 14 
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4. Conclusions 

4.1 Discussió dels resultats 

Pel que fa a la discussió de resultats, tenint en compte el marc teòric i els resultats 

obtinguts en l’actual TFG s’anirà donant resposta a cada hipòtesi plantejada prèviament. 

Pel que fa a la hipòtesi general, la població general mostrarà estigma envers el trastorn 

mental, el resultat sobre l’últim factor, el qual avalua la inserció i acceptació de la persona 

amb trastorn mental, desmitificaria el mite que la societat considera que no pot fer res 

envers la persona amb un trastorn mental, ja que la puntuació obtinguda és alta. Per 

tant, es podria pensar que el què pot fer la comunitat és promoure la inserció social, 

laboral i comunitària, facilitant així l’acceptació i recuperació del propi trastorn. 

Comparant els resultats obtinguts amb l’estudi de Serrano et al. (2016), els quals van 

utilitzar la versió abreujada del qüestionari CAMI, els resultats finals van ser de 24,9 

punts en el factor d’autoritarisme, 27,6 punts en el factor de benevolència i 40,2 en el 

factor d’ideologia de la salut mental en la comunitat. El resultat del primer i l’últim factor 

seria similar al resultat de la mostra actual, mentre que el resultat del factor de 

benevolència, es pot veure com a la mostra actual té una puntuació molt més superior 

que a la mostra de Serrano et al. (2016). Es podria considerar que hi hauria una certa 

tendència a presentar una actitud paternalista, que corroboraria el què Putman (2008, 

p.9 citat per Magallares, 2011) i l’estudi d’Obertament (2016), van trobar en els seus 

estudis en els quals un 51,6% de persones entrevistades amb un trastorn mental 

confirmaven que se’ls tractava de manera infantil. Això genera que la persona 

diagnosticada perdi autonomia personal i es senti dèbil i incapaç. 

Jones, Scott i Marcus (1984, p.9 citats per Magallares, 2011) conclouen que el 18% de 

la població considera que les persones amb un trastorn mental són perilloses. Això 

podria veure’s reflectit en els resultats de la mostra estudiada en què una mitjana de 

19,06 punts apunta que la població veu a les persones amb un trastorn mental com a 

violentes i que per això se’ls ha de limitar. En resum, la hipòtesi quedaria confirmada, ja 

que a nivell general la mostra estudiada expressa estigma envers el trastorn mental. 

Pel que fa a la primera hipòtesi, les persones que tinguin un conegut amb un trastorn 

mental tindran menys estigma que les persones que no en tinguin cap, els resultats entre 

una mostra i l’altra no són molt diferents entre si, com a màxim es diferencien per un 

punt. Tot i així, en el factor d’autoritarisme la mostra que no coneix ningú mostra un valor 

més alt, veient a les persones amb un trastorn com a inferiors.  
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En el factor de benevolència, la mostra que si que coneix algú mostra un valor més alt, 

tenint tendència al paternalisme. En el factor de restricció social, els que no coneixen 

ningú mostren més estigma. Per últim, pel que fa al factor d’ideologia els resultats són 

similars. Per tant, es podria considerar que la hipòtesi es compleix però sense haver-hi 

uns resultats molt significatius entre els dos grups. 

Comparant els resultats amb l’estudi de Zárate et al. (2006), es podria considerar que 

els resultats obtinguts són similars, els quals conclouen que quan es coneix el col·lectiu 

l’estigma és inferior. Això es podria explicar fent referència a què tal com s’ha comentat 

al marc teòric, el desconeixement fa engrandir l’estigma, en el moment en què les 

persones coneixen algú amb un trastorn mental i hi tenen contacte, expressen actituds 

més positives i els hi generen més oportunitats per la integració social i laboral.  

Pel que fa a la segona hipòtesi, les persones que tinguin un familiar amb un trastorn 

mental tindran menys estigma que les persones que no en tinguin cap, els resultats 

serien similars a la hipòtesi anterior. En el factor d’autoritarisme, els que no tenen cap 

familiar mostren actituds més negatives. En el factor de benevolència, ambdós grups 

tenen tendència al paternalisme. En el factor de restricció social, els que no tenen cap 

familiar mostren actituds més negatives encara que no hi ha gaire diferència amb els 

que si que tenen un familiar. Per últim, en el factor d’ideologia els que tenen un familiar 

mostren actituds més positives. Per tant, la hipòtesi es verificaria encara que els 

resultats són molt semblants entre grups. 

Pel que fa a la tercera hipòtesi, les persones que coneguin què és un trastorn mental 

tindran menys estigma que les que no ho coneguin, no es pot verificar ja que el 100% 

dels enquestats coneixen què és un trastorn mental. Pel que fa a la quarta hipòtesi, les 

persones que visquin a un medi urbà tindran més estigma que les que visquin a un medi 

rural, els resultats mostren que les persones que viuen al medi rural tenen més estigma. 

Per tant, aquesta hipòtesi no es verificaria, ja que justament passa tot el contrari. El 

resultat obtingut en l’actual TFG es correspondria amb l’estudi realitzat a Andalucía 

(Instituto Andaluz de Salud Mental, 1988, p.47 citat per Muñoz et al., 2009) el qual 

conclou que les persones que viuen en zones rurals mostren actituds més negatives.  

Pel que fa a la cinquena hipòtesi, les persones de 50 anys o més mostraran més estigma 

que la població de menys de 50 anys, es podria verificar que la hipòtesi es compleix ja 

que hi ha suficient diferència entre els resultats de les persones de 50 anys o més 

respecte a les de menys de 50 anys, mostrant actituds més negatives envers el 

col·lectiu.  
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Es podria considerar que la població més jove no mostra un grau tant elevat d’estigma 

perquè les campanyes que s’han realitzat fins al moment envers la desestigmatització 

del trastorn mental estan funcionant. En canvi, les persones majors de 50 anys, podria 

ser que no hagin tingut la oportunitat d’assistir a programes per conèixer millor a les 

persones amb un trastorn mental o que encara tinguin molts prejudicis envers aquest 

col·lectiu degut a la visió antiga del trastorn mental.  

Els resultats obtinguts complementarien els estudis realitzats per Tanaka, Inadomi, 

Kikuchi i Otha (2004, p.54, citats per Muñoz et al., 2009) i l’estudi realitzat a Andalucía 

(Instituto Andaluz de Salud Mental, 1988, p.47, citat per Muñoz et al., 2009) els quals 

conclouen que a més edat, més estigma.  

Pel que fa a la sisena hipòtesi, les dones mostraran menys estigma que els homes, es 

pot verificar la hipòtesi ja que els homes mostren actituds molt més negatives en 

comparació amb les dones. Això es podria explicar degut a què les dones tendeixen a 

ser més empàtiques que els homes. Tot i així, els resultats obtinguts contradiuen l’estudi 

realitzat a Andalucía (Instituto Andaluz de Salud Mental, 1988, p.47, citat per Muñoz et 

al., 2009), el qual conclou que les dones mostren més estigma.  

Pel que fa a la setena hipòtesi, les persones que hagin cursat estudis relacionats amb 

l’àmbit de la salut tindran menys estigma que les persones que no, es pot verificar la 

hipòtesi ja que hi ha hagut diferències significatives en els resultats de cada grup. Es 

podria pensar que les persones que cursen estudis relacionats amb l’àmbit de la salut 

mostren menys estigma ja que coneixen el col·lectiu, saben a nivell teòric què és un 

trastorn mental, els efectes secundaris dels tractaments, entre d’altres. A l’estar més 

informats i familiaritzats amb el tema, es podria pensar que disminueixen els prejudicis 

al voltant del col·lectiu.  

Pel que fa a la vuitena hipòtesi, les persones casades tindran més estigma que les 

persones solteres, viudes o divorciades, la hipòtesi no es compleix ja que les persones 

viudes mostren molt més estigma en comparació a la resta d’estats civils. Els resultats 

obtinguts anirien parcialment en relació a l’estudi realitzat a Andalucía (Instituto Andaluz 

de Salud Mental, 1988, p.47, citat per Muñoz et al.,  2009) el qual conclou que les 

persones casades o viudes tenen actituds més negatives envers el trastorn mental. En 

l’actual treball, les persones casades mostren actituds favorables.   
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Pel que fa a la novena hipòtesi, les persones amb estudis Universitaris tindran menys 

estigma que les persones que hagin cursat un Cicle Formatiu de Grau Mig o Superior, 

l’ESO o el Batxillerat, es podria considerar que la hipòtesi no es compleix ja que el 

col·lectiu que ha realitzat l’ESO és qui mostra més estigma. Encara que en el factor 

d’ideologia de la salut mental en la comunitat els que mostren més estigma són els qui 

han realitzat un Cicle Formatiu de Grau Superior. Això podria ser degut a què un 47,45% 

de l’actual mostra ha cursat estudis Universitaris i/o un Cicle Formatiu relacionats amb 

l’àmbit de la salut, fet que faria que estiguessin més familiaritzats amb el trastorn mental 

i per tant, tal com s’ha comentat en el marc teòric, el contacte genera que es redueixin 

els prejudicis. Per tant, es podria pensar que els persones que només han realitzat l’ESO 

podria ser que no hagin estat tant en contacte amb el trastorn mental i per això, mostrin 

més estigma. 

Respecte a la desena hipòtesi, la població general confondrà el trastorn mental amb la 

Síndrome de Down i/o l’Alzheimer, es podria considerar que s’ha verificat la hipòtesi, ja 

que més de la meitat de la població ha confós el què era un trastorn mental. Es podria 

pensar que faltaria psicoeducació sobre què és realment un trastorn mental, ja que quan 

s’ha demanat a la població si coneixien què era un trastorn mental, el 100% consideren 

que si, però en el moment d’anomenar alguns dels trastorns mentals, es podria pensar 

que hi ha una equivocació de quines malalties estan incloses en aquest col·lectiu.  

A més, també cal tenir en compte que un 24,1% no coneixen ningú amb un trastorn 

mental i un 49,6% no tenen cap familiar amb un trastorn. El fet de no conèixer de prop 

la malaltia, fa que es puguin confondre els trastorns, desconèixer-ne els símptomes, el 

tractament, entre d’altres. Els resultats d’aquesta hipòtesi anirien amb la mateixa línia 

que els resultats obtinguts per l’estudi d’Obertament (2016) en el qual un 56% de la 

societat catalana confon la malaltia mental amb l’Alzheimer, la Demència Senil o la 

Discapacitat Intel·lectual.  

Respecte a l’onzena i última hipòtesi, la població general coneixerà el Trastorn 

Depressiu Major, l’Esquizofrènia, l’Anorèxia i el Trastorn Obsessiu Compulsiu en 

comparació amb la resta de trastorns d’aquestes categories, un 63,05% fan referència 

als trastorns prioritzats. Per tant, la hipòtesi es confirma. Podria ser degut a què els 

trastorns escollits són els que tendeixen a ser més “populars” o a parlar-se’n més, tant 

a nivell col·loquial com mediàtic. Tot i així, s’ha de tenir en compte que una gran part de 

la mostra té estudis relacionats amb l’àmbit de la salut, fet que podria facilitar el 

coneixement dels trastorns.  
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En resum, pel que fa a la discussió de resultats, es pot concloure que gairebé totes les 

hipòtesis han estat corroborades. Tot i així, en alguns casos els resultats en ambdós 

grups era molt similar i per tant, poc significatius. Cal tenir en compte també, que es 

podria pensar que la desitjabilitat social ha tingut un paper important en el moment de 

respondre el qüestionari, ja que podria ser que la mostra respongués allò que creia que 

s’havia de respondre i no el què realment pensaven. És a dir, es podria pensar que no 

hi ha hagut uns nivells alts d’estigma perquè els enquestats sabien que no és correcte 

mostrar aquests prejudicis i per tant, modificaven el seu pensament per tornar-se més 

desitjables socialment. Tot i així, es pot concloure que la mostra estudiada ha mostrat 

estigma envers el col·lectiu, ja que només que hi hagi una baixa puntuació d’estigma ja 

és alarmant i significatiu per prevenir i per lluitar en contra l’estigma social.  

4.2 Limitacions i possibilitats de l’estudi  

L’actual treball conté certes limitacions així com possibilitats. Per una banda, les 

limitacions que hi ha són: 

 Al tractar-se d’un estudi no probabilístic, de mostreig accidental, les persones 

responien voluntàriament el qüestionari i per tant, la mostra no ha estat del tot 

homogènia. A nivell de gènere, hi ha moltes més dones que homes i a nivell 

d’edat, hi ha molta més gent d’entre 18 i 30 anys que de més de 30 anys. 

 Els resultats no es poden generalitzar, ja que només s’han obtingut 137 

respostes.  

 No s’ha pogut escollir el qüestionari que més s’adeqüés a l’estudi, ja que a 

Espanya només hi ha validat el qüestionari CAMI. 

 Manca d’informació per tal de realitzar la discussió de resultats amb d’altres 

estudis. La majoria d’estudis utilitzen la versió abreujada del CAMI.  

 El qüestionari no té barems per qualificar les puntuacions. A més, la correcció és 

difícil de realitzar.  
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Per l’altra banda, les possibilitats de l’estudi són:  

 Realitzar l’estudi actual però amb una mostra homogènia i més gran.  

 Dissenyar i validar un qüestionari per avaluar l’estigma social de la població 

general. 

 Crear una proposta d’intervenció7.  

o Cal tenir en compte que, en l’actual treball, es pretenia elaborar una 

proposta per tal de prevenir l’estigma en la població adolescent. Però fent 

la recerca teòrica, s’ha vist que la idea que es volia proposar és molt 

semblant al projecte que s’està portant a terme actualment anomenat 

“What’s Up! Com vas de salut mental?”, explicat anteriorment. 

 4.3 Conclusions generals 

En primer lloc, es podria considerar que l’objectiu del treball s’ha assolit, ja que s’ha 

pogut conèixer i avaluar l’estigma social de la mostra estudiada i donar resposta a les 

hipòtesis plantejades prèviament. La població ha expressat estigma envers el trastorn 

mental, encara que es podria pensar que les puntuacions encara serien molt més altes. 

Això podria ser degut a la desitjabilitat social, a què la mostra estudiada era molt jove, a 

què la majoria dels enquestats tenien estudis relacionats amb l’àmbit de la salut, que 

una gran majoria tenien algun familiar o algun conegut amb un trastorn mental, entre 

molts altres factors. La major part dels resultats obtinguts a nivell general i posteriorment, 

en la contrastació d’hipòtesis, són semblants als estudis realitzats amb el mateix 

qüestionari. Per tant, l’estigma continua present.  

En segon lloc, es podria considerar que l’elaboració de l’actual treball ha permès no 

només assolir tal com s’ha comentat l’objectiu establert sinó que també ha permès posar 

en joc tots els coneixements apresos durant els quatre anys del grau en Psicologia, 

reflexionar sobre la importància de la paraula envers els altres, la fragilitat de l’ésser 

humà, el rol en la futura professió, l’impacte de l’estigma envers les persones 

diagnosticades, la gestió que es fa sobre els prejudicis, la importància de l’educació 

sobre la salut mental, entre molts altres aspectes igual d’importants.  

 

 

                                                           
7 Vegeu annex 3 per a consultar la proposta elaborada 
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En tercer lloc, és realment interessant tots els programes que s’estan portant a terme 

durant els últims anys per tal de combatre l’estigma d’aquest col·lectiu. Així doncs, es 

podria pensar que en un futur, parlar de la salut mental ja no serà un tema tabú ni un 

tema complicat, sinó que estarà ben interioritzat i acceptat per tota la societat. Encara 

que la realització del treball ha permès prendre consciència del què queda per realitzar 

per tal de poder canviar certs pensaments rígids i combatre, a nivell social, l’estigma. 

Cal no perdre l’esperança ja que cada nou projecte és una nova oportunitat i un nou gra 

de sorra que s’uneix a la lluita.  

Per últim, en quart lloc, a mode de reflexió final i per concloure l’actual treball, es fa 

referència a un text extret d’Obertament (2017), en el qual s’explica de manera breu, 

clara, concisa i concreta la salut mental. Un text que normalitza el trastorn mental i que 

llegir-lo, permet adonar-se realment de la importància de no estigmatitzar a les persones 

diagnosticades.  

Tothom té salut mental, igual que tothom té salut física. Ambdues canvien durant la 

nostra vida i, com el nostre cos, la nostra ment es pot sentir malament. Els problemes de 

salut mental són més comuns del què es pensa. De fet, una de cada quatre persones 

n'experimentarem algun al llarg de la nostra vida. Els efectes són tan reals com un braç 

trencat, tot i que no hi hagi un guix o un cabestrell que ho demostrin. La salut mental no 

és només l’absència d’un trastorn mental. (...) Tenir un diagnòstic de salut mental no 

suposa, per tant, un impediment per portar una vida normalitzada en comunitat, i per 

gaudir d’una bona salut mental. 
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