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1. Introducció
Quan les persones passem per alguna problemàtica de salut mental, patim les conseqüències dels prejudicis socials. 
L’estigma constitueix l’impediment principal per recuperar el nostre projecte de vida.

L’estigma és la principal barrera per a la salut i pot tenir efectes negatius en el benestar i la recuperació en molts sentits: 
pot reduir les oportunitats laborals, d’educació i de participació en la comunitat, entre d’altres. L’exclusió social que pro-
dueix l’estigma en salut mental pot tenir efectes d’aïllament social de la persona.

D’altra banda, els prejudicis i el tabú al voltant de la salut mental i els trastorns dificulten que les persones puguin parlar 
obertament amb l’entorn sobre la seva salut mental, incrementa el secretisme i afavoreix haver d’amagar el diagnòstic 
per evitar la discriminació. No demanar ajuda empitjora la salut i alhora aquest tabú que es genera contribueix a enfortir 
mites i prejudicis socialment arrelats.

Aquests comportaments es poden abordar de diverses maneres: activisme, accions de sensibilització i d’informació, in-
cidència política i generació de nous protocols. En aquesta ocasió posem el focus en la metodologia TLC3, dissenyada 
específicament per al desenvolupament de projectes antiestigma per Patrick W. Corrigan el 2011, i que actualment l’apli-
quen desenes d’entitats arreu del món.

2. Metodologia TLC3
A l’hora de definir l’estratègia més adequada per abordar la lluita contra l’estigma i la discriminació, la literatura científica 
ens aporta unes bases a partir de les quals podem orientar tots els projectes que volem desenvolupar per garantir-ne la 
rellevància i l’impacte. La metodologia s’aplica arreu del món per dur a terme projectes de lluita contra l’estigma. Es tracta 
d’una metodologia força senzilla i que permet incorporar als nostres projectes els elements necessaris per fomentar els 
canvis d’actitud i comportaments a la societat.

És important fer servir una metodologia que estigui contrastada, amb pilotatges i estudis. Si elaborem projectes basats en 
la intuïció, ens podrem trobar amb projectes amb els quals hem invertit recursos i que, tot i que semblen funcionar i són 
interessants, no acaben de complir els objectius marcats.

La metodologia TLC3 es basa en els elements següents:

“C” de contacte

El contacte amb persones que han tingut una experiència amb una problemàtica de salut mental és fonamental en la 
lluita contra l’estigma. De fet, les investigacions indiquen que el contacte és més efectiu que l’educació per si sola i que 
els resultats positius del contacte tendeixen a perdurar més en el temps.
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Històricament, es tendia a abordar temàtiques de salut mental amb intervencions fetes per professionals, que poden 
aportar un coneixement tècnic. La presència de la primera persona, si existia, era merament anecdòtica. Amb els anys s’ha 
vist que el protagonisme de persones que han passat per una problemàtica de salut mental en les accions de lluita contra 
l’estigma és necessari i coherent amb els objectius que persegueix.

El contacte social promou la cooperació en igualtat d’estatus de persones amb problemes de salut mental i sense, per tal 
de trencar estigmes i eliminar la discriminació existent.

Si pensem en lluites d’altres col·lectius, com les persones racialitzades o les dones, podem entendre perfectament la ne-
cessitat que les mateixes persones discriminades siguin les que duguin a terme les accions.

D’altra banda, aquest contacte implica una interacció planificada entre persones amb experiència amb una problemàtica 
de salut mental i els grups diana.

Per entendre millor què vol dir contacte en el context de la metodologia TLC3, a través de l’enllaç següent pots visualitzar 
el projecte de Pandora Urbana, que es basa en el principi metodològic de contacte social entre persones que tenen o han 
tingut un problema de salut mental i les que no.

Vídeo: projecte Pandora Urbana

“T” de targetitzar

Les accions de sensibilització que busquin un impacte en les poblacions diana s’han de definir en funció d’aquest públic 
objectiu en concret. Això permetrà identificar no tan sols com s’ha de produir el contacte estratègicament, sinó també 
quins són els aspectes clau que cal abordar. Això es deu al fet que el contacte és més efectiu quan s’adreça a col·lectius 
concrets que no al públic general. Això és el que es coneix com a targetitzar.

El fet de dirigir-nos a col·lectiu concrets implica plantejar-nos:

• Com és aquest col·lectiu?

• Què hem de canviar exactament d’aquest col·lectiu?

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=COQhrbl9mkA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=COQhrbl9mkA&feature=emb_title
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El vídeo que us proporcionem a través de l’enllaç següent mostra una acció de lluita contra l’estigma i la discriminació 
en salut mental als mitjans de comunicació, adreçada específicament a les persones que es dediquen professionalment 
al periodisme.

Vídeo: sensibilització a periodistes

“L” de localitzar

El terme local té diversos significats, però el podem entendre com les característiques pròpies de cada territori, inclo-
ent-hi els factors geopolítics i la diversitat. Cal tenir en compte que els grups diana estan influenciats per l’entorn i les 
estructures en què es troben.

Malgrat les diverses implicacions que podem establir, ens centrarem en dos aspectes fonamentals que han d’ajudar a 
definir el projecte en aquest aspecte. En primer lloc, malgrat que una part dels materials puguin ser totalment extrapola-
bles, és imprescindible que el treball acompanyat sobre aquests es faci per mitjà dels actors principals on es desenvolupi. 
En segon terme, cal comptar sempre, especialment per als elements relatius al contacte social, amb els representants, 
les entitats o els actius del mateix entorn, per tal de desenvolupar un ajustament molt més acurat a la realitat del públic 
a qui ens dirigim.

Per tant, localitzar els projectes vol dir fer-los de manera local, tenint en compte les singularitats del territori on s’imple-
mentarà, a la vegada que impliquem els diferents agents locals.

“C” de credibilitat

El contacte personal en primera persona s’ha demostrat particularment essencial, en estratègies antiestigma, enfocades 
a canviar actituds, comportaments i dificultats de comprensió entre persones.

Hi ha una credibilitat del missatge que volem transmetre quan el centre de la intervenció és la primera persona. Per això, 
els projectes han d’estar centrats en el fet que és aquesta primera persona la que transmet la seva experiència, per tal que 
el missatge arribi millor al receptor i tingui un impacte més gran.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SW6fwIKffjw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SW6fwIKffjw&feature=emb_title
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Hi ha un seguit de característiques ideals de les persones que aporten l’experiència en primera persona:

• Han de ser al més semblants possible als individus del grup diana en característiques com l’edat, la religió i la situació 
socioeconòmica. En aquest cas, busquem que el públic diana es pugui emmirallar amb els testimonis, i la via per acon-
seguir-ho és que els testimonis no siguin gaire llunyans.

• Han de visibilitzar el procés de recuperació. Recordeu que l’imaginari col·lectiu plasma en excés una visió distorsiona-
da de les persones amb una problemàtica de salut mental i que hem de contrarestar aquestes imatges visibilitzant la 
recuperació.

Per tant, la primera persona, el col·lectiu específic, com també agents clau del sector triat, han de ser representats i implicats, 
en major o menor mesura, durant totes les fases del projecte que es vol dur a terme. Es tracta d’una intervenció planificada 
entre el col·lectiu diana i la primera persona perquè almenys el 50 % de la interacció visibilitzi el procés de recuperació.

A través de l’enllaç següent podeu veure el procés de codisseny del projecte sanitari d’Obertament entre diferents agents.

Vídeo: projecte sanitari

“C” de contacte continuat

Per aconseguir un canvi en els comportaments i les actituds d’un col·lectiu específic, cal que hi hagi un contacte conti-
nuat. Les accions puntuals poden tenir efectes positius, però no es mantenen en el temps. Per tant, no canvien compor-
taments.

Per secundari que pugui significar, la clau per a un assoliment exitós d’un projecte d’aquestes característiques és generar 
una massa autònoma suficient de persones, entitats i institucions que pugui en el futur, i sense una intervenció directa, 
continuar treballant en els aspectes introduïts. Això els permetrà convertir-se en garants i assolir el discurs com a propi, 
no destriable de les dinàmiques pròpies del territori.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nZWx4bqtE84&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nZWx4bqtE84&feature=emb_title
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3. Comportaments discriminants
És el tractament d’inferioritat que es fa a una persona o col·lectivitat que està estigmatitzada per causa de la raça, el sexe, 
l’origen, les idees, la religió, la posició social o econòmica, etc. I també per causa de l’estat de salut i de salut mental.

A través de l’estudi L’estigma i la discriminació en salut mental a Catalunya, es constata que a Catalunya la discriminació 
per raons de salut mental està molt estesa. El 80,1 % de les persones amb trastorn ha estat discriminada per raó de salut 
mental i el 54,9 % és discriminat bastant o molt freqüentment.

Aquest tracte discriminatori afecta els àmbits de la vida principals:

• La meitat de les persones enquestades (50,7 %) ha sofert rebuig de les persones en algun àmbit de la vida, que s’allu-
nyen o eviten el contacte amb la persona que ha passat per una problemàtica de salut mental. 

• El 51,6 % de les persones han patit sobreprotecció i control, en què estableixen relacions de jerarquia en les quals la 
persona amb una problemàtica de salut mental queda en situació d’inferioritat i és tractada des de la llàstima i la pro-
tecció en excés i el control.

• El 47,4 % de les persones amb trastorn mental indiquen que han estat tractades negativament, amb actituds de 
menyspreu, burles, insults, coacció o culpabilització en algun àmbit de la vida pel fet de tenir un trastorn mental.

L’exposició continuada a la discriminació pot portar les persones a deixar d’intentar recuperar el propi projecte de vida, 

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

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

Històries de recuperació
No totes les històries en primera persona funcionen. Han de ser històries de  
recuperació i de vida quotidiana.

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

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

Local
La lluita contra l’estigma és local i s’ha de fer implicant els agents locals. El paper 
d’organitzacions com la nostra és la de ser catalitzadores de la lluita, generadores 
de coneixement i proporcionar acompanyament i recursos al teixit local.
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de manera que deixen de fer activitats, limiten la interacció amb els altres i redueixen les possibilitats de rebre suport:

• El 67 % de les persones amb trastorn de salut mental han ocultat el seu trastorn al seu cap o superior.

• El 89 % han desistit de fer alguna activitat per evitar ser discriminades.

Gràfic. Has deixat de fer alguna de les activitats següents per evitar que et tractin injustament pel fet de tenir un 
trastorn mental?

Per fer front a l’estigma i el tracte discriminatori, l’opció majoritària (82,4 %) és ocultar que tenen un trastorn.

Les persones deixen de fer coses per experiències de discriminació prèvies, per estigma anticipat (evitar posar-se en 
situacions on hi hagi possibilitat de ser discriminat) o per autoestigma.

Tipologies de discriminació

• Ús de llenguatge discriminatori: les traces de l’estigma en salut mental poden rastrejar-se en el llenguatge quoti-
dià, en l’ús de certs girs lingüístics que es fan servir habitualment. També es pot utilitzar per a burles, culpabilització, 
menyspreu o ridiculització.

• Evitació o rebuig: és habitual que, davant del trastorn mental, les persones sentin por. La reacció més habitual quan es 
té por és allunyar-se d’allò que la provoca, evitar el contacte directe, no voler-ne saber res. 

• La condescendència, la sobreprotecció i el control: un comportament o forma de relacionar-se amb les persones amb 
trastorn mental força comú és tractar-les amb condescendència o de forma infantil. En aquest cas, el sentiment que 
es té cap a aquestes persones és de pena o aflicció i s’hi estableix una jerarquia. En aquesta tipologia s’inclouen també 
comportaments paternalistes, infantilitzadors i de desacreditació. 

La discriminació té diverses maneres d’aparèixer en diferents col·lectius: no tindrà el mateix comportament estigmatit-
zador el familiar d’una persona que té una problemàtica de salut mental que la persona responsable de recursos humans 
d’una empresa.
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4. Creació de projecte
En la creació de projectes socials podem distingir quatre fases diferenciades, cadascuna amb característiques pròpies, 
tasques específiques i reptes. Aquestes fases són:

1. Identificació

2. Disseny i formulació

3. Execució i seguiment

4. Avaluació

Identificació 

L’objectiu d’aquesta fase és l’anàlisi de la realitat i la identificació de les necessitats a les quals es vol donar resposta.

Per a una correcta anàlisi de la realitat i identificació de necessitats, es requereix la realització d’un seguit de tasques o passes:

• Identificar els principals problemes de la situació o realitat objecte del nostre projecte d’intervenció.

• Formular de manera clara i concisa el problema central en el quals se concentrarà la nostra intervenció.

• Identificar i escriure el que considerem causes del problema central.

• Dur a terme una recerca de pràctiques significatives a escala nacional i internacional.
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Disseny i formulació

Una vegada identificades les necessitats de la realitat local, cal establir quines són les solucions a les problemàtiques 
establertes anteriorment.

Aquestes solucions s’han de plantejar com a objectius realistes, definits de manera concreta i amb un nivell d’assoliment 
raonable:

• Quines prioritats i estratègies ens plantegem per a la nostra intervenció?

• Quins són els comportaments discriminatoris que volem canviar i de quina manera?

Execució i seguiment

L’execució del projecte requereix plantejar-se com, quan i amb quins recursos durem a terme la intervenció:

• Com aconseguirem els objectius? Aquesta pregunta ens ajudarà a definir les diferents accions i activitats que confi-
guraran el nostre projecte.

• Quins factors externs són importants per al desenvolupament del projecte? Quan planifiquem la intervenció, és impor-
tant que tinguem en compte amb quins col·laboradors externs (si n’hi ha) volem treballar i crear un treball en xarxa.

Algunes eines que podem utilitzar durant l’execució són: seminaris, role-playings, projectes comunitaris, campanyes grà-
fiques, intercanvis, grups de debat, història de vida…, entre molts altres.

Avaluació

Com mesurem els resultats del projecte? Podem entendre el procés d’avaluació i tancament del projecte a través de 
l’esquema següent:
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A l’hora de portar a terme l’avaluació de projectes socials, un tipus d’avaluació molt emprat és el disseny o estudi pre-post. 
Es tracta de mesurar com el grup diana respon, abans i després de la intervenció, a un conjunt d’indicadors o variables 
relacionades amb l’objectiu del projecte. En el cas de les intervencions que tenen com a objectiu reduir l’estigma en salut 
mental, s’utilitzen habitualment escales per mesurar el grau d’estigma entre la població. Aquestes escales varien en fun-
ció del col·lectiu destinatari dels projectes o dels objectius específics que es persegueixen. A tall d’exemple, a continuació 
es presenten algunes de les escales més utilitzades:

• RIBS (reported and intended behaviour scale): dissenyada per avaluar els canvis en intenció de comportaments amb 
relació a l’estigma i la discriminació cap a persones amb problemes de salut mental entre la població en general.

• CAMI (community attitudes towards mental illness): dissenyada per avaluar els canvis en actituds d’estigma i discri-
minació cap a persones amb problemes de salut mental entre la població en general.

• ISMI (internalized stigma of mental illness): dissenyada per avaluar l’autoestigma entre les persones amb problemes 
de salut mental.

• OMS-HC (opening minds stigma scale for health care providers): dissenyada per avaluar l’estigma i la discriminació 
cap a persones amb problemes de salut mental entre els professionals de l’àmbit sanitari.

• BACE (barriers to accessing care evaluation): dissenyada per avaluar les barreres d’accés al tractament per part de les 
persones amb problemes de salut mental.

5. Dificultats i aprenentatges
Les diferents fases de creació d’un projecte social tenen característiques específiques. De la mateixa manera, cadascuna 
d’aquestes fases presenta unes dificultats particulars i diferenciades.

A continuació, presentem els reptes més habituals de cadascuna de les fases d’un projecte, com també els elements 
facilitadors i d’aprenentatge que poden ajudar-vos a l’hora d’abordar aquestes dificultats.

Disseny i formulació

A la fase de disseny i formulació del projecte hi ha un seguit de dificultats que apareixen de manera freqüent:

• Pressupost insuficient. Sovint els diners dels quals disposem per desenvolupar el projecte no són suficients per portar 
a terme el que s’ha planificat.

• Les responsabilitats de la creació i el disseny del projecte són assumides per una sola persona.

• Problemes per implicar el col·lectiu diana al disseny del projecte.
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Però també hi podem trobar uns quants elements facilitadors que poden ajudar a superar els obstacles esmentats 
anteriorment:

• La recerca d’altres vies de finançament ens pot permetre ampliar el nostre pressupost.

• Podem establir col·laboracions amb entitats que ens ofereixin compensacions amb espècies.

• La creació d’un equip o grup motor amb el qual poder compartir el pes de les tasques necessàries per elaborar el projecte.

• Es pot incorporar el col·lectiu diana des del principi de tot, creant aliances inicials i construint un grup motor que ens 
faci obtenir el seu compromís durant tot el projecte.

• Dissenyar activitats atractives i gratuïtes ens facilita la participació del col·lectiu diana.

• Dissenyar una intervenció de mínim tres sessions ens permet treballar el contingut desitjat i obtenir un contacte con-
tinuat que provoca el canvi d’actituds i comportaments discriminatoris.

Execució i seguiment

Les dificultats més habituals al llarg de l’execució i el seguiment del nostre projecte social són:

• Les limitacions temporals i horàries a les sessions poden resultar insuficients per abordar els continguts que ens 
hem marcat.

• Desenvolupament de sessions molt conceptuals o teòriques que afecten negativament reduint l’interès o la satisfac-
ció dels participants.

• Context polític amb periodistes.

• L’aparició de problemes tècnics a les sessions del projecte que en dificulten el desenvolupament planificat.

• Poca assistència per part del col·lectiu diana de la nostra intervenció.

• Difusió poc atractiva que té un impacte negatiu sobre l’assistència i l’interès pel projecte.

Davant d’aquests obstacles, s’han identificat un seguit d’accions que poden ser d’ajuda per abordar els obstacles que es 
presenten en aquesta fase:

• Controlant els tempos i prioritzant podem arribar a treballar els continguts principals.

• Trencant la dinàmica habitual part teòrica / part pràctica podem anar combinant continguts conceptuals i vivencials 
que faciliten l’atenció i l’interès dels participants.

• Ens hem d’adaptar a les variables externes que ens poden alterar les planificacions. Si deixem les intervencions per 
l’última part de l’any, correm el risc de no poder fer-les totes.

• Si ens anticipem, podem preveure algun dels problemes tècnics a les sessions.

• Implicar el col·lectiu diana des del principi de tot, creant aliances inicials i construint un grup motor, ens permet detec-
tar les franges horàries ideals, dissenyar i planificar activitats amb metodologies atractives i confirmar-ne l’assistència.

• Entorn agradable i fora de l’entitat.

• Activitats en primera persona tant vivencialment com conceptualment. Presència de la història de vida com a eina.

• Debat com a eina participativa i de dinamització.

• Reconeixement acadèmic o professional per assistir a les sessions.
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Avaluació

A l’hora de portar a terme l’avaluació i el tancament del projecte social, ens podem trobar amb certs problemes:

• Poca participació i assistència en la realització d’activitats posteriors al projecte, fet que en dificulta el principi de 
continuïtat.

• Les memòries del projecte es deixen sense fer o es fan a l’últim moment de manera ràpida i poc detallada.

Tot i així, hi ha un seguit d’accions recomanades que ens poden facilitar l’avaluació i el tancament del projecte, com 
per exemple:

• Si volem elaborar un producte final o de continuïtat, podem intentar involucrar-hi el col·lectiu diana. Per exemple, en 
el cas de sensibilització de periodistes, poden fer una crònica de les sessions a posteriori.

• Si designem una persona que és la responsable de la memòria, es podrà anar recollint la informació a mesura que el 
projecte avança.

Altres elements facilitadors

A més, hi ha un seguit d’elements facilitadors que és recomanable tenir en compte i que es poden aplicar de manera 
transversal al llarg de les diferents fases del projecte:

• Crear en les sessions espais de seguretat on no s’alliçoni ni s’ataqui el col·lectiu diana. Això ens permet establir una 
relació de col·laboració i evitar l’enfrontament.

• Parlar des de l’experiència pròpia i amb situacions reals viscudes ens porta a evitar la generalització i a aterrar el nostre 
discurs.

• Fer sessions participatives, en les quals hi hagi espai de diàleg i interacció fa les sessions més entretingudes i permet 
oferir espai on es generin sinergies.

• Oferir part dels continguts en línia o fora de la sessió ens permet dedicar temps en la intervenció a qüestions més 
pràctiques o vivencials.

• Cal basar les intervencions amb l’experiència de la primera persona.

• No es pot tractar o abordar el col·lectiu com a enemic o en to acusatori. S’ha d’entendre que les sessions són un espai 
d’aprenentatge i que el col·lectiu està fent un esforç i té interès per canviar actituds i comportaments.

• Buscar la seva complicitat o fer-lo “còmplice” en l’acció per al canvi: dona credibilitat.

• Cal escoltar els seus “motius”, dubtes… És necessari entendre el punt de vista de les persones que formen part del 
col·lectiu diana.

• S’han de donar i oferir eines de manera constructiva per canviar l’estigmatització de la salut mental en el seu lloc de treball.

• Cal tenir present que la informació i la prevenció sobre salut mental per si soles no són eficaces per combatre l’estigma.



Amb el suport de:Ronda de Sant Pere, 28-30,

entresol C, 08010, Barcelona

931 123 717

obertament@obertament.org

www.obertament.org
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