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La nostra raó de ser

55%
afirma que aquest tracte negatiu es dóna

amb bastanta o molta freqüència

80%
dels catalans amb trastorn de salut mental

manifesta haver estat injustament tractat en

algun àmbit de la seva vida pel fet de tenir un

trastorn

82%
dels catalans amb trastorn de salut mental

oculten el seu diagnòstic com a estratègia per

fer front al tracte discriminador

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



Qui som

Som una aliança del sector de la salut mental que compta des de bon inici amb la implicació de la 
Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació “la Caixa” i d’altres institucions

Federació 

d’associacions 

de familiars i 

persones afectades
Les tres associacions d’empreses i entitats 

proveïdores de serveis de salut mental

Federació 

d’entitats de salut 

mental en 

primera persona



Global Alliance Against Stigma

Formem part de la Global Alliance Against Stigma, una aliança internacional de projectes 
antiestigma que comparteix coneixement i metodologies efectives



Què fem?

Fem campanyes i treballem amb mitjans per normalitzar 
els trastorns de salut mental
Desenvolupem campanyes i treballem amb mitjans per normalitzar el fet de 

tenir un trastorn de salut mental

Posem a l’agenda la 

realitat de conviure

amb un trastorn

Facilitem eines, metodologia i recursos al teixit associatiu i de serveis, 

recollint l’experiència del sector i dels membres de l’aliança mundial de 

lluita contra l’estigma

Acompanyem a entitats

locals

Dissenyem projectes destinats a eradicar comportaments discriminatoris

en quatre àmbits clau: l’educació, els mitjans de comunicació, la sanitat i el 

mercat laboral

Creem metodologia 

antiestigma

Formem i facilitem eines a grups de persones amb trastorns de salut

mental d’arreu de Catalunya per fer front a l’estigma

Fomentem l’activisme

contra l’estigma en 

primera persona



Com ho fem

Fem política pública
El Pla Integral de Salut Mental i Addicions de la Generalitat delega la Línea Estratégica

1, de lluita contra l’estigma, en Obertament

Orientats a resultats
Totes les nostres iniciatives estan orientades a canvis de comportaments concrets de

públics diana específics

Mesurem l’impacte
Un equip de recerca extern mesura l’impacte de les nostres intervencions.

Totes les avaluacions estan supervisades per Ivàlua

Estenem l’impacte

territorialment

Som un projecte paraigües del sector que Involucra administracions i entitats locals en la

lluita contra l’estigma

En primera persona
Les persones amb experiència de trastorn mental estan al centre del desenvolupament

de les actuacions: des del disseny, a la implementació i la millora contínua

Co-dissenyem els 

projectes

Identifiquem els actors rellevants en els àmbits que volem abordar i els impliquem en el

disseny de les intervencions

Formen part de xarxes 

d’aprenentatges

Participem en xarxes d'intercanvi de coneixement, internacionals i nacionals, ja sigui en

temàtiques d'estigma com promovent coneixement interseccionalment.
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L’objectiu del present document és presentar una proposta de
col·laboració entre Obertament i la Taula de Salut Mental de Terrassa per 

al Desenvolupament d’un Itinerari d’acceleració i un
Pla Local Antiestigma

Objectiu del document
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Justificació

1. Necessitat de lluitar contra l’estigma en salut mental

Les persones amb problemes de salut mental pateixen les conseqüències dels prejudicis socials. L’estigma és el handicap més debilitant que

envolta els trastorns mentals i constitueix el principal impediment per tal que la persona afectada pugui recuperar el seu projecte de vida.

L’estima es materialitza en majors dificultats per trobar feina, per adquirir habitatge, per participar en la comunitat, per adquirir assegurances

assistencials, etc.

2. Mancances en la lluita contra l’estigma a Catalunya 

1. Metodològiques: la pràctica totalitat de les intervencions antiestigma que es feien a Catalunya no estaven basades en l’evidència disponible, 
sinó en la intuïció del que es creia que funcionava.

2. De continuïtat: moltes de les intervencions antiestigma que es fan són intervencions úniques, sense continuïtat. Tot i que l’estigma és la 
principal barrera a la recuperació, són molt poques les entitats que incorporen pràctiques antiestigma de manera continuada.

3. Major eficiència i eficàcia del treball antiestigma a nivell local

Tot i que puguin partir d'un disseny metodològic comú, els projectes antiestigma són més eficients si es realitzen tenint en compte les 
característiques socioeconòmiques i polítiques locals, ja que aquestes influeixen tant a les  persones i entitats que realitzen les intervencions 
antiestigma com als col·lectius diana que són objecte d'intervenció.

Es necessari abordar la lluita contra l’estigma en salut mental des de les entitats, serveis i institucions 
públiques del territori. Cal dotar a aquestes del coneixement necessari per desenvolupar accions locals de 

lluita contra l’estigma
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Pla Antiestigma: formació inicial

* La segona sessió es realitza conjuntament amb professionals i voluntaris i persones amb experiència viscuda de trastorn mental

Formació inicial 
activistes

18h

(4,5 h per 

sessió)

4 sessions

• Consolidar les bases de la lluita contra l’estigma

• Assolir coneixements sobre SM, estigma i discriminació

• Treballar l’autoestima i l’autoestigma

Creació d’història 
de vida*

5 h

(2,5 per sessió)

2 sessions

• Impulsar la creació d’històries de recuperació

• Fomentar la creació d’històries de normalització de les persones 

amb un problema de SM

Acompanyament 
històries de vida*

5 h

(2,5 per sessió)

2 sessions

• Fomentar l'acompanyament de les històries de vida

• Fomentar l’autonomia de les entitats en la lluita contra l’estigma

Portaveus

13,5h

(4,5h per 

sessió)

3 sessions

• Conèixer el funcionament de la xarxa de portaveus de lluita contra 

l’estigma, els seus missatges clau i temes recomanats

• Comprendre el rol del portaveu: experiència individual vs. lluita 

col·lectiva

• Treballar aspectes tant de contingut com formals a l’hora de 

relatar l’experiència als mitjans de comunicació

• Reflexionar sobre el propi procés i conseqüències de l’exposició als 

mitjans

Persones amb 
experiència viscuda 
de trastorn mental

Formació Total hores Objectius de la formació Públic diana

967 €

339 €

260 €

725 €

Preu
(IVA no inclòs)

2.811 €

Formació en lluita 
contra l’estigma

10h 

(5h per sessió)

2 sessions

• Consolidar les bases de la lluita contra l’estigma.

• Assolir coneixements sobre Salut mental, estigma i discriminació

• Donar a conèixer la importància de l’apoderament de la 1º 

persona
Professionals i 

voluntaris d’entitats, 
serveis i 

administracions 
locals

520 €



Pla Antiestigma

Definició
4 mesos

Implementació
12 mesos

Consolidació
2 mesos

Procés Previ
• Creació de grup promotor
• Objectius generals
• Establiment principis orientadors

Diagnosi
• Recull d’experiències previes
• Mapa d’actors
• Mapa visions i percepcions
• Baselines RIBS, DISC

Disseny:
• Constitució grup motor
• Línies estratègiques
• Concreció d’objectius estratègics  

i activitats
• Planificació
• Governabilitat del PLA
• Sistema de seguiment i avaluació
• Comunicació

Continuïtat
• Revisió de fites
• Planificació noves accions
• Incorporació nous socis
• Millora continua

Execució del pla
• Execució
• Seguiment

Avaluació
• Revisió de fites
• Avaluació de procés
• Avaluació d’impacte (comparativa amb els baselines)

Formació i acompanyament (itinerari)
18 mesos

• 51,5h de formació inicial • 16h de formació
• Sessions d’assessorament

• Sessions d’assessoraments puntuals

Un Pla Antiestigma és un partenariat entre representants de grups d’interès diversos d’un territori, decidides a acabar amb l’estigma i la 
discriminació per raons de salut mental, que inicien col·lectivament un treball regular per tal de definir, planificar i executar accions, 

activitats i projectes efectius de lluita contra l’estigma amb continuïtat en el seu territori



Pla Antiestigma: Definició

L’acompanyament en la definició es realitza a través de 12 sessions de treball al llarg de 4 mesos. 
A banda de la dinamització de les sessions, Obertament porta l’oficina técnica.

Procés previ

• Creació de grup promotor
• Objectius generals
• Establiment principis orientadors
• Llistat de recursos per a la diagnosi

Diagnosi
• Recull d’experiències prèvies
• Mapa d’actors
• Mapa visions i percepcions

Disseny

• Concreció de Línies i objectius estratègics
• Planificació d’activitats
• Governabilitat del Pla Antiestigma
• Sistema de seguiment i avaluació

2.394 €Definició
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Proposta d’implicació

Per tal d’homogeneitzar coneixements i realizar sessions de treballs més efectives del grup motor, 
recomanem l’inici de l’itinerari formatiu abans que l’acompanyament per al disseny del Pla Local. 

Acompanyament en el disseny i 
implementació del Pla Antiestigma (arrencada 

juliol, treball de setembre a desembre, 
implementació al 2020)

Itinerari formatiu (gener a juny)

2019

Gener Abril Juliol Octubre Desembre



HOP: proposta de valor

- Reduir l’autoestigma associat al trastorn mental
- Considerar els pros i contres de dir, en determinats entorns, que tens un 
trastorn mental
- Crear un espai de seguretat per reflexionar sobre efectes de fer-ho públic
- Reflexionar sobre la discriminació real i potencial a la que estem exposats

HOP – Honest Open Proud



Proposta de calendarització Itinerari

• HOP

• Inicial activistes

• Inicial professionals

• Història de vida

• Acompanyament història de vida

• Portaveus

gen         feb         mar         abr         mai jun      jul       ago set       oct      nov

·
·

· ·
· ·

· ·
·

·
·
·



Proposta de calendarització PLA

• Creació de grup promotor

• Objectius generals

• Establiment principis orientadors

• Recull d’experiències previes

• Mapa d’actors

• Mapa visions i percepcions

• Baselines RIBS, DISC

• Constitució grup motor

• Línies estratègiques

• Concreció d’objectius estratègics  
i activitats

• Planificació

• Governabilitat del PLA

• Sistema de seguiment i avaluació

• Comunicació

mai jun             jul             ago set            oct          nov           des

·
·
·

·

·
·

·
·

··

·

·

·
·

· ·



Formació inicial

* La segona sessió es realitza conjuntament amb professionals i voluntaris i persones amb experiència viscuda de trastorn mental

Formació inicial 
activistes

18h

(4,5 h per 

sessió)

4 sessions

• Dissabtes 10 a 14:30

• 23 febrer, 16 març, 6 d’abril, 27 d’abril

Creació d’història 
de vida*

5 h

(2,5 per sessió)

2 sessions

• Dissabte 11 a 13:30 i segona sessió a concretar

• 18 de maig

Acompanyament 
històries de vida*

5 h

(2,5 per sessió)

2 sessions

• Dimecres d’11 a 13:30

• 29 de maig

Portaveus

13,5h

(4,5h per 

sessió)

3 sessions

• Dissabtes del tercer trimestres de 10 a 14:30

• 28 de setembre, 19 d’octubre i 9 de novembre

Formació Total hores Proposta de dates

Formació en lluita 
contra l’estigma

10h 

(5h per sessió)

2 sessions

• Dimecres 9 a 1h

• 27 de març i 17 d’abril

HOP 
nou!

6h

1 sessió amb 

dinar inclòs

• 26 de gener (dissabte) de 10 a 17h amb dinar inclòs
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