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Projecte SEPAC (Suport Emocional a 
Persones Afectades per la Crisi) impulsat 
per la Fundació Congrés Català de Salut 
Mental

Grup de Reflexió i Acció comunitaris

Contenido Tema 1Marc en el qual es realitza el 
treball

Grup de Reflexió i Acció de 
professionals  del FoCAP



 Promogut per FOCAP

 Grup elaboració multidisciplinari

 Adreçat a professionals d’Atenció Primària

 Pretén donar elements de reflexió sobre 
nosaltres i les nostres pràctiques enfront del 
patiment

 Tracta d'apoderar-nos com a professionals i 
persones

 Arriba a la conclusió que la nostra eina 
fonamental som nosaltres mateixos i la relació 
longitudinal amb els nostres pacients

 Responsabilitat de tots/totes: la intervenció 
comunitària
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•Les transformacions 
socials i el seu impacte

•La recessió econòmica 
del 2008

Tecnologia, 
informació, 

globalització, 
models 

familiars, 
valors…

Mesures 
d'austeritat, 

contrareformes, i 
el seu impacte en 

la salut

Context actual



•Complexitat de l’atenció 
primària

•La incertesa pròpia de 
l’AP afegeix complexitat

•La recessió econòmica 
del 2008

Es mou entre la veu 
de la medicina 

(disease) i la veu de 
la vida (illnes); i la 

irrupció d’una 
tercera veu: La 

tecnologia

L’empitjorament 
dels 

condicionants 
socials fa molt 
més complexa 
la pràctica a 

l’AP

Context actual a l’AP



?

Què estem fent a les nostres 
consultes amb el malestar 
emocional?

Cal que l’atenció primària 
atengui el malestar 
emocional relacionat amb 
condicionants socials?



Què estem fent amb el malestar 
emocional?



Què estem fent amb el malestar 
emocional?



Cal que l’atenció primària atengui el 
malestar emocional relacionat amb 

condicionants socials?

És una 
demanda 
freqüent, sovint 
 es presenta 
amb símptomes 
físics o 
conductuals

Cal distingir el 
malestar  
emocional de 
la patologia 
mental

Acollir sense 
medicalitzar, 

potenciar 
l’autonomia

Medicalitzar: Posar etiquetes diagnòstiques, invisibilitzar les causes 

socials, atribuir  els símptomes a malalties  tractament 

farmacològic?



Afinem la nostra mirada:

No hi ha malalties sinó persones: la salut 
com a construcció social i subjectiva 

La persona i el seu malestar en un 
context determinat: eixos de desigualtat 

Els vincles familiars i socials. El context 
relacional  

Mecanismes de dol, adaptació, 
maltractament i victimització en les 
causes socials del malestar

Aspectes conceptuals



El malestar és subjectiu: com viu i 
afronta el malestar cada persona, 
quines conseqüències té per a la 
persona

Recuperar (permetre) la narrativa dels 
pacients

Foto: Pixabay   Foto: Elena Serrano



Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Comisión para reducir las desigualdades 
sociales en salud en España. Avanzando hacia la equidad. Propuestas de políticas e 
intervenciones para reducir las desigualdades sociales en salud en España. Madrid 2015. 



Com intervenir sobre el malestar?:

Model salutogènic: orientació a la salut mental 
i no a la malaltia mental 

Concepció àmplia del concepte de curar 
(centrada en el procés)

Qüestionar el valor de les etiquetes 
diagnòstiques

Potenciar l’autonomia i les decisions 
compartides

“Treballar des de la consulta mirant el carrer” 

Aspectes conceptuals per a 
l’abordatge del malestar 

emocional



•Orientat a la salut mental i no a la 
malaltia mental

•Salut/benestar i malaltia/malestar 
enteses com un continu

•Centrar-se en enfortir les capacitats i 
identificar els recursos saludables

•Importància del context comunitari

Model salutogènic



Comprensió diagnòstica basada en el coneixement del 
pacient en comptes del diagnòstic basat en l’agrupació de 
símptomes (model DSM)

Ens ajuden les etiquetes 
diagnòstiques?



Ens ajuden les etiquetes 
diagnòstiques?



L’escolta activa i empàtica

El vincle assistencial

L’entrevista clínica

L’exploració física

La contenció terapèutica

Eines bàsiques per a l’abordatge del 
patiment emocional

Eines bàsiques per a l’abordatge del patiment 
emocionalAfinant el nostre 
instrument



Afinem el nostre instrument:

Eines bàsiques. Afinant el 
nostre propi instrument 
amb la ment i la ciència i 

amb el cor-sentiments

Eines bàsiques per a l’abordatge del 
patiment emocional



L’escolta 
activa i 
empàtica



El vincle 
assistencial



L’entrevista 
clínica

Foto: Roser Marquet



L’exploració física



La contenció terapèutica

Foto: Pedro Mata 
(Fotomovimiento)





Maria
Només entra a la consulta, la Maria es posa a 
plorar. No ha dit res. Només plora. Plora sense 
aturador. Plora sorollosament. Plora remullant la 
taula, la seva camisa, les seves sabates… Plora 
de veritat. Sense consol.

Jo me la miro. No dic res. L’hi atanso un mocador 
de paper darrera un altre. I ella, es moca 
sorollosament. Llença el mocador de paper a 
terra.

Em sap greu. Però és que no puc més. Quina 
vergonya!

No dic res. Faig un gest amb les mans, volent 
expressar que no hi fa res, que segueixi.

Torna a plorar. Prova de parlar. No ho 
aconsegueix. Plora i plora.

Deixo reposar la meva mà sobre el seu 
avantbraç. No ens movem en una estona.

Poc a poc, els seus plors es fan més lents, més 
silenciosos. De tant en tant, sospira. Es torna a 
mocar. Un altre mocador.

Tot d’una, em mira amb els seus ulls clars i les 
conjuntives vermelles. Fa un somriure tímid.

Gràcies!. Que bé poder-ne parlar amb algú.

S’aixeca i se’n va.

Ens quedem, jo amb l’ànim incert i el terra ple 
de mocadors de paper mullats.



L’entrevista 
motivacional
Altres eines de suport 
psicològic: La tècnica 
BATHE
La medicina narrativa
La indicació de no-
tractament
La prescripció social
Les intervencions 
grupals

Altres Eines 

 L’entrevista motivacional

 Altres eines de suport 
psicològic: La tècnica BATHE

 La medicina narrativa

 La indicació de no-
tractament

 La prescripció social

 Les intervencions grupals



Concepte 
relativament 
nou. Apareix 
publicat, 
sobretot en 
el món 
anglosaxó, a 
partir de 
l’any 2000

Fa referència a la 
capacitat que té el 
sistema de salut 
per promoure 
l’accés dels 
pacients a recursos 
de la comunitat per 
atendre problemes 
socio-econòmics, 
psicològics i 
malestars 
emocionals, 
d’aïllament, etc. 

És una 
manera 
formal i 
institucional 
d’establir 
lligams entre 
individus i 
comunitat

Prescripció Social 

“Si els principals determinants de la salut són socials, socials han  de ser 
també les solucions”. Michael Marmot



Prescripció Social 

Pasos, CS San Pablo #cineysalud2015
https://www.youtube.com/watch?v=ronR9V_N3U8



Prescripció Social 
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Gràcies     

https://focap.wordpress.com

Foto:  Beatriz Aragón
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