
Ciutadania
com a salut
mental

Cap a una redefinició

dels objectius de les 

intervencions en salut

mental



Focus en la custòdia

Fins a la segona meitat del 

segle XX les institucions

d'atenció a la salut mental eren 

utilitzades per apartar persones 

considerades disruptives.



Focus en la remissió
simptomàtica

L'aparició de nous
psicofàrmacs i psicoteràpies
mou el focus a la possibilitat
que els símptomes
desapareguin com a 
conseqüència de l'acció d'un
professional.



Focus en la 
recuperació

Viure una vida satisfactòria, 

esperançadora i 

productiva fins i tot amb

les limitacions causades

pel malestar psíquic.



Focus en la 
ciutadania?



Dones

Les dones no van 

aconseguir una 

ciutadania plena a 

occident fins a mitjans

del segle XX.



Pobles natius

Fins al 1962 les persones 

natives no són

considerades ciutadanes

de ple dret als Estats

Units.



Poble Gitano

Fins al 1978 no es 

consagra la igualtat de 

drets de totes les ètnies a 

la Constitució Espanyola.



Persones negres

Tot i que els sistemes de 
segregació racial van deixar
d'existir als anys 90, 
almenys a països
anglosaxons que els havien
oficialitzat com els Estats
Units o Sud-àfrica, la 
segregació de facto 
contínua.



Quelcom més a la 
foto?



Vinga, una pista





Ciutadania com a 
salut mental

Drets

Respons
abilitats

RolsRecursos

Relacions



Drets

Ser més conscients dels

seus drets i aprendre

estratègies per exercir-

los de manera assertiva

i respectuosa.



Responsabilitats

Assumir responsabilitats
de manera efectiva 
dacord amb les seves
capacitats, avaluant
riscos sense imposar
límits.



Rols

Exercir rols considerant

tant les seves preferències

i necessitats com les 

d'altres persones a les 

seves comunitats.



Recursos

Obtenir i 
gestionar 
recursos per 
elles mateixes.



Relacions

Establir relacions de 

suport mutu i complicitat

amb altres persones sense

importar edat, ètnia, 

gènere o classe social.



I els símptomes?

El patiment és real i pot

ser un obstacle per a la 

ciutadania plena. Tot i 

això, un sistema d'atenció 

de salut mental centrat en 

els símptomes no aborda 

la complexitat de les 

necessitats i esperances 

de les persones.



Definició Salut 
Mental OMS

Un estat de benestar en què

cada individu desenvolupa el 

seu potencial, pot afrontar les 

tensions de la vida, pot

treballar de forma productiva i 

fructífera, i pot aportar alguna 

cosa a la seva comunitat.



Proposta
En lloc de tractar els aspectes de la 

ciutadania com a determinants de la 

salut mental, com ja passa però

sense un impacte clar en canvis en el 

model d'atenció, la nostra proposta

és tractar la ciutadania com el 

resultat principal de qualsevol

intervenció en salut mental i tractar 

la psicopatologia com un, entre 

molts altres, dels seus determinants.



Moltes
gràcies!
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