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INTRODUCCIÓ
Aquesta guia va néixer com un material psicoeducatiu pensat, dirigit i produït per als adolescents i les seves 

famílies que pateixen o han patit una psicosi, com a part del Programa de Prevenció de Psicosi Adolescent 

(PENSA) de l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón de Madrid l’any 2015.

És així, com al realitzar l’adaptació d’aquest programa a la Fundació Orienta, l’any 2018 vam creure necessari 

poder comptar amb aquest valuós material de suport. I com que, la seva principal característica és el seu 

llenguatge pròxim, directe i pràctic, vam decidir aportar com a institució monogràfica i especialitzada en salut 

mental infanto juvenil la seva traducció al català.

La guia està escrita de manera pragmàtica, estructurada, amb informació descrita de manera pròxima per 

a qui va dirigida, però amb l’experiència de clínics especialistes. D’aquesta manera, els autors, n’han assolit 

un manual utilitzant l’idioma dels lectors, comunicant amb missatges clars i pràctics que s’allunyen dels 

formalismes i dogmes d’altres escrits. El document està organitzat en diversos apartats relacionats entre si, 

incloent-hi alguns d’absoluta rellevància per a la població a la qual va dirigida: claus per a evitar recaigudes, 

noves tecnologies, drogues de disseny, cànnabis, aspectes normals i conflictius a l’adolescència, etc.

La veritat és que aquesta guia, no és un manual clàssic. La frescor en les idees, l’optimisme —realista— que 

transmet i la seva facilitat per a contestar preguntes difícils la converteixen en un instrument molt valuós per 

a acompanyar a tots els processos terapèutics que es posen en marxa —o que almenys haurien de posar-

se— quan un menor té un episodi psicòtic. 

La meva experiència treballant amb aquesta guia ha estat molt profitosa a l’hora de donar informació 

adequada, precisa i oportuna sobre la psicosi, no només als pacients i les seves famílies, sinó que també 

com a guia per a altres professionals implicats amb aquesta patologia tant en l’àmbit sanitari, com educatiu 

o sociocomunitari.

Esperem que aquesta traducció, sigui una forma d’agrupament d’aquest material a tota la comunitat catalana 

implicada en la prevenció de la psicosi incipient.

Israel Bobadilla González
Metge Psiquiatre

Encarregat de Prevenció de Psicosi Adolescent (PENSA)

Fundació Orienta
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PRÒLEG
La Fundació Orienta és una institució monogràfica amb més de 40 anys d’especialització en l’atenció integral 

a la salut mental comunitària de nens, adolescents i famílies. Ha estat pionera a Catalunya en aquest camp i 

pretén ser un punt de referència en l’àmbit internacional.

La nostra major preocupació és la prevenció i la intervenció precoç. És des del punt de vista de la intervenció 

primerenca, en la greu problemàtica de la psicosi incipient, que ens interessem a buscar teràpies psicològiques 

per als adolescents amb aquest diagnòstic. Sempre contemplant una intervenció des d’un model integral bio-

psicosocial, familiar i escolar.

A més d’altres enfocaments teòric clínic, la teràpia cognitiu-conductual és un dels nostres tractaments 

d’elecció per a un ampli grup de pacients amb aquest diagnòstic.

La teràpia cognitiu-conductual ha estat recomanada, entre altres tractaments, com una teràpia d’elecció per 

les autoritats sanitàries de nombrosos països. La “Guia Pensa” facilita al professional, per la seva forma 

manual la seva aplicació. La seva visió multi i interprofessional, proveeix als equips d’un model d’organització 

per al seu abordatge interdisciplinari i facilita la gestió clínica d’aquest grup de pacients.

A més aquest programa de teràpia psicològica està molt ben acceptat per pacients i familiars perquè és 

específica i especialitzada, i ens ha demostrat un alt grau d’adherència. A diferència dels fàrmacs que, a 

causa dels efectes secundaris, molts pacients rebutgen el seu consum o deixen de prendre’ls.

La interconnexió entre equips de diferents regions multipliquen les possibilitats d’aprenentatge mutu i de nous 

desenvolupaments clínics. Estem convençuts que no hem de reinventar la roda sinó obrir-nos al món.

Agraïm a l’equip del Gregorio Marañón, les facilitats de col·laboració i obertura de compartir coneixement. 

Estem molt satisfets de la nostra col·laboració. Ells ens han cedit els drets de publicació de la guia en català, 

esperem que contribueixi a la difusió del coneixement.

Treballem junts sempre amb la voluntat d’ajudar als pacients i a les seves famílies en el maneig de les seves 

dificultats, amb l’objectiu que puguin assolir les màximes possibilitats de desenvolupament per aconseguir 

nivells òptims de qualitat de vida.

Teresa Ribalta Torrades
Directora General
 Fundació Orienta
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QUÉ PUC TROBAR AQUÍ? 

Si tens a les mans aquesta guia, el més segur és que tu o algú del teu entorn proper hagi viscut de 

prop un episodi psicòtic.

 

Potser estàs dubtant si llegir-la o no i et debats entre passar pàgina per oblidar una experiència difícil 

o fer cas a la teva família o als professionals que et recomanen que la llegeixis per aprendre a afrontar 

el que has viscut i a poc a poc gestionar les conseqüències.

No podem resoldre aquest dubte per tu i sabem que és difícil lluitar amb alguns records i emocions. 

Del que estem segurs és que, com més sàpigues sobre el que t’ha passat, més fàcil serà el camí de 

la recuperació.

Aquesta guia: 
• NO és un llibre de text que hagis d’aprendre o estudiar. 

• NO és un receptari amb consells per solucionar els teus problemes. 

• NO té la veritat absoluta ni has d’estar d’acord amb tot el que conté.

En aquesta guia SÍ que hi trobaràs:
• Dades fiables sobre el que és la psicosi i com afrontar-la.

• Testimonis d’adolescents que han viscut aquesta experiència, així com testimonis dels seus familiars. 

• Algunes paraules i seccions dedicades als teus éssers estimats (pares, germans...).

• Informació sobre recursos sanitaris i socials als quals pots acudir quan ho necessitis.

• Un diccionari de paraules tècniques que sovint escoltaràs a les consultes i que potser t’agradaria 

conèixer.

• Il·lustracions que acompanyen el text i intenten fer-lo més amè, entenedor i divertit.

ARA PENSA-HI, TU DECIDEIXES !
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Què és la
                     psicosi? 

La psicosi és una experiència, sovint 
transitòria, en la qual s’altera la percepció, el 

pensament, l’estat d’ànim i la conducta, que 

produeix els anomenats símptomes psicòtics. 

Quan tens símptomes psicòtics pots perdre 
temporalment el sentit de la realitat. És 

com si desconnectessis d’aquesta realitat; és 

possible que interpretis el que passa al teu 

voltant d’una forma estranya per als altres. Això 

pot fer que et comportis de manera diferent a 

com ho fas habitualment.

De vegades es tracta d’experiències que pots 

percebre com a normals, i són els altres els que 
poden ajudar-te a diferenciar la realitat. 

La presència d’aquests símptomes pot suposar 

un canvi en el teu funcionament diari 
(estudiar, treballar, sortir amb els amics...). 

PRIMER PAS: 1
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Avui dia continuen les investigacions sobre 

possibles causes de la psicosi. Una de les 

teories més acceptades, que tracta de donar 

una explicació a la formació i manteniment 

d’aquestes experiències, és el

MODEL de VULNERABILITAT-ESTRÈS*.

Segons aquest model, la persona que 

desenvolupa els símptomes de psicosi és més 

sensible que altres persones a causa de factors 

de predisposició biològica (amb els quals neix) o 

ambientals (de l’entorn* en el qual viu). 

El model és similar al que 

explica, per exemple, les 

infeccions. El que algú 

contregui una infecció no 

depèn només de la capacitat 

d’haver estat en contacte 

amb el germen, sinó de 

la vulnerabilitat* de la 

persona que és infectada 

(baixes defenses o escassa 

resistència). 

ETIOLOGIA: PER QUÈ ES PRODUEIXEN AQUESTS SÍMPTOMES?

VARIABLES MODERADORES

PSICOSI

ESDEVENIMENTS 
VITALS

ESTRESSANTS

VULNERABILITAT
 ADQUIRIDA

(Experiències prèvies)

VULNERABILITAT
 INNATA
(Gens)

NO EXISTEIX UNA ÚNICA RAÓ QUE 
EXPLIQUI L’INICI DE LA PSICOSI. 

NO EXISTEIX UN CULPABLE.

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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En el cas de la psicosi pots tenir una 

predisposició innata (ex.: genètica) o adquirida 

(ex.: complicacions al néixer, experiències 

difícils durant el desenvolupament, etc.) que et 

fa més sensible, cosa que, unida a la presència 

d’estrès* (ex.: drogues*, mort d’algun familiar, 

excessiva pressió en els estudis, etc.), acaba 

desencadenant els símptomes. 

És molt normal que davant l’aparició d’aquests 

símptomes a tu et sorgeixin moltes preguntes:

“Per què?, per què a mi?, quina ha pogut 
ser la causa? O: què podria haver fet per 
evitar-ho?”. El mateix els sol passar a la 

teva família o a les persones més properes. 

Quan alguna cosa és estranya o funciona 

d’una manera diferent de l’habitual, busquem 

entendre-la i, de vegades, fins i tot desitgem 

trobar alguna cosa o algú a qui culpar. Els 

beneficis d’aquesta reacció són dubtosos 

i, encara que és comprensible, de vegades 

dificulta mirar cap endavant i tractar de millorar.

"Tenir un brot psicòtic vol dir que tens una alteració de la realitat; és 
complicat, no et preocupis si no ho entens."

-Noia de 15 anys-

 PRIMER PAS: Què és la psicosi?1
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L’aparició de símptomes psicòtics es pot donar 

tant de manera aïllada (un únic episodi) com 

dins de trastorns de curta o llarga durada. En 

aquests trastorns es poden alternar períodes 
lliures de símptomes, o en els quals aquests 

tenen un menor impacte en el teu funcionament 

(estabilitat), i d’altres que anomenem de crisi, 
en els quals aquests símptomes reapareixen o 

augmenten (episodis o recaigudes*). 

En els moments en què es produeixen 

aquestes crisis, els símptomes es presenten 

més clarament i les dificultats de funcionament 

són més grans, de manera que cal estar alerta 

i sol•licitar un seguiment més proper per 
part dels teus terapeutes si la intensitat dels 

símptomes dificulta el desenvolupament de les 

teves activitats diàries. De vegades, un ingrés 

 QUIN ÉS EL CURS DE LA PSICOSI?

a l’hospital pot resultar el més beneficiós per 

controlar aquests símptomes.

En la majoria dels casos, prendre la medicació 
de la manera com l’han pautat els teus terapeutes 

és crucial per prevenir les crisis. No obstant 

això, tot i complir de la manera correcta les pautes 

recomanades (prendre la medicació correctament 

i anar a les cites amb el teu terapeuta de manera 

regular) pots patir una crisi (el que anomenem 

recaiguda o nou brot*). De vegades això 

passa simplement pel mateix curs natural dels 

símptomes, que fan que sigui necessari reajustar 

la dosi de medicació i adaptar la teràpia. Per això 

és tan important que puguis parlar de com et 
sents amb les teves persones de confiança i 
els teus terapeutes. Així serà més fàcil ajustar 

el teu tractament. 

L’OBJECTIU PRIORITARI DE TOTS ELS TRACTAMENTS I TERÀPIES, 
ÉS ACONSEGUIR I MANTENIR EN EL TEMPS ELS PERÍODES 

D’ESTABILITAT I PREVENIR LES RECAIGUDES O FER-LES MENYS 
GREUS PER AFAVORIR L’ADAPTACIÓ A LA TEVA VIDA DIÀRIA. 

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.



16

Després d’un primer episodi* psicòtic, pot ser 

que:

1 Assoleixis l’estabilitat* (els símptomes 

desapareguin) i mai tornis a tenir un altre episodi. 

Aquesta possibilitat depèn de diversos factors: 

el que sabem avui dia és que hi ajuda el fet que 

maximitzis els factors protectors* i minimitzis els 

factors de risc* que descriurem a continuació.

2 Assoleixis l’estabilitat la major part del 
temps encara que pateixis alguna crisi o 
recaiguda en el futur. 
Els períodes d’estabilitat poden ser:

• Sense símptomes, fent una vida similar a la que 

feies abans del primer episodi psicòtic.

• Amb la presència d’algun símptoma en grau lleu, 

però que fa que el tipus de vida sigui diferent 

d’abans del primer episodi. Si això et passés, 

podries notar una baixada de rendiment en les 

teves capacitats i habilitats per adaptar-te a la 

vida diària. 

3 Els símptomes es mantinguin en el 
temps. Prevenir aquesta possibilitat depèn en 

gran part que puguis seguir les indicacions i 

tractaments que es consideren més beneficiosos 

per a tu.

EVOLUCIÓ

 PRIMER PAS: Què és la psicosi?1
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FACTORS
PROTECTORS

Prendre la medicació amb la 
freqüència i dosi que ha pautat el 

teu metge.

Acudir a les cites amb el teu 
terapeuta. 

Gaudir d’un entorn 
estable.

FACTORS 
DE RISC

Que abandonis o no prenguis de 
la manera pautada la medicació.

Que et trobis sotmès a més estrès del 
que et sents capaç de gestionar.

Que consumeixis drogues.

"Si hagués de descriure com em sentia en aquella època, diria que va ser 
una lluita interna per la supervivència, per la supervivència del meu ésser. 
Un ésser que havia estat utilitzat, mentit i cada vegada més trencat amb 
el pas de cada pensament que passava per la meva ment. Van passar 
així mesos i jo em sentia perduda, sense un jo, destrossada a l'interior." 

-Noia de 15 anys-

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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El terme “pronòstic*” es refereix a l’evolució 

dels símptomes en el temps i com aquests 

afecten el teu dia a dia. 

Segur que si t’has decidit a llegir aquesta guia 

tens moltes preguntes sobre els possibles 

canvis que es poden o no produir en la teva 

vida:

“Podré  fer una vida normal?  
Hi ha alguna cosa que ja no podré fer? Aniré 
a millor o a pitjor?”. 

El primer que has de saber és que, encara que 

els símptomes poden aparèixer de manera 

aïllada i desaparèixer per complet, hi ha 

Els primers símptomes van ser baixar totes les persianes, tancar les portes 
de la seva habitació i del bany [...]. Estava menys comunicativa a casa 
[...]. Mirava el mòbil apagat, notàvem que reia sola, no coordinava les 

paraules. Deia que li sonaven els ulls [...] i que tenia telepatia.  
És desconcertant [...]. Després de moltes proves, ens van dir el diagnòstic: 
brot psicòtic. Ha d'ingressar [a la Unitat de Psiquiatria per a Adolescents] 

i prendre medicació.
-Mare d'una noia de 18 anys-

PRONÒSTIC

 PRIMER PAS: Què és la psicosi?1
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SIGUI COM SIGUI EL DIAGNÒSTIC FINAL, PORTAR UNA VIDA SALUDABLE 
-SEGUINT LES RECOMANACIONS I EL TRACTAMENT INDICAT- I APRENDRE 

A CONTROLAR L’ESTRÈS AJUDEN A MILLORAR I A DISMINUIR LES 
RECAIGUDES. 

diversos trastorns que poden manifestar-se 

inicialment en forma d’un episodi psicòtic.

 

Determinar el diagnòstic concret és important 

perquè, tot i que els diferents trastorns poden 

tenir símptomes comuns, cadascun presenta 

particularitats, pot tenir una evolució diferent i

té un tractament específic.

En aquest sentit, és important tenir en compte 

que de vegades no és possible realitzar 

un diagnòstic precís fins que observem 
l’evolució dels primers símptomes  
o, el que és el mateix, fins que passen com a 

mínim sis mesos des que apareixen.

Per això cal que vagis regularment a les revisions 

i parlis obertament amb els professionals que 

t’atenen (metges, terapeutes, infermers ...) perquè 

tinguin en compte el que vas notant, coneguin 

l’evolució dels teus símptomes i tinguin dades que 

els permetin fer un diagnòstic adequat. 

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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Com explicàvem anteriorment, en la majoria dels casos el diagnòstic definitiu s’estableix quan 
han passat com a mínim sis mesos des de l’inici dels símptomes. Pel fet que la persona amb 

més informació referent a això sol ser el psiquiatre responsable del teu cas, qualsevol dubte que et 

sorgeixi sobre el diagnòstic pots aclarir-lo amb ell.

ALGUNS TRASTORNS QUE CURSEN AMB SÍMPTOMES PSICÒTICS
(POSSIBLES DIAGNÒSTICS ESPECÍFICS)

Episodi psicòtic aïllat i no 
recurrent, és a dir, que no es 

torna a repetir.

Esquizofrènia: caracteritzada per símptomes 

com deliris, al·lucinacions, alentiment psicomotor, 

aïllament social, alteracions en la motivació i en 

l’afectivitat ... Els símptomes han d’estar presents 

durant diversos mesos per poder fer el diagnòstic 

definitiu.

Trastorn esquizoafectiu: 
inclou símptomes com els de 

l’esquizofrènia al costat d’altres de 

tipus depressiu o maníac. Aquests 

símptomes poden aparèixer 

junts o alternar-se. El diagnòstic 

d’aquest trastorn no pot fer-se 

si no existeixen, almenys, dos 

episodis psicòtics.

Trastorn bipolar (psicosi maniacodepressiva): 
trastorn de l’estat d’ànim en què s’alternen períodes 

de baix estat d’ànim (fase* depressiva) amb altres 

d’eufòria* desmesurada (fase maníaca) i amb altres 

d’estat d’ànim estable. Hi pot haver símptomes 

psicòtics tant en les fases d’eufòria com en les 

de depressió. S’associa amb relativa freqüència a 

comportaments d’autolesió o idees de suïcidi.

Trastorn psicòtic breu: presenta un o més 

símptomes psicòtics que duren menys d’un mes. 

Depressió* amb símptomes 
psicòtics: període de baix estat 

d’ànim (depressiu) en el qual arriba 

a perdre el contacte amb la realitat. 

S’observen clars símptomes de 

depressió al costat de símptomes 

psicòtics, com deliris o al·lucinacions.

Psicosi no especificada: es manifesta amb 

símptomes psicòtics sense pertànyer a una 

categoria concreta de les anteriors.

Psicosi tòxica: els símptomes 

psicòtics es poden atribuir 

directament al consum de 

drogues o d’altres substàncies.

 PRIMER PAS: Què és la psicosi?1
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Un 20-30% de  
les persones amb esquizofrènia 

aconsegueixen portar una vida relativament 
normal,  

altre 20-30% 
 experimenta símptomes moderats i  

el 40-60% restant tindrà 
en el futur símptomes més greus que 

repercutiran en el seu dia a dia 
significativament. 

Entre 

el 12% i 

el 22% de persones 
amb trastorns de l’espectre de 

l’esquizofrènia 

i al voltant del 15% en el cas 

del trastorn
mai tindran un altre 
episodi després del 

primer.

Entre el

10% i el 50%  

dels trastorns psicòtics primaris i 

més del 50% de les psicosis 
induïdes per substàncies  
poden evolucionar  
cap el restabliment

complet  
desprès d’un primer 

episodi.

Entre un 

30 i un 40% de les 

persones amb trastorn bipolar
tornen a un estat lliure

de símptomes
entre episodis. La resta segueix 

experimentant variacions de l’estat 
d’ànim que poden interferir en 

la seva vida diària.

Dades…

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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És probable que, igual que tu, la teva família i 

les persones properes necessitin un temps per 

entendre i assimilar el que passa.

Les reaccions més comunes entre els familiars 

(i també de la mateixa persona que els 

experimenta) solen ser: 

• Negació dels símptomes, és a dir, no adonar-

se que alguna cosa està passant o atribuir-ho a 

altres motius com l’edat o el caràcter.

• Sentiments de culpa: “Què hem pogut fer 
malament?”.

• Vergonya: “Què diran?”.
• Pèrdua: “Està molt canviat, aquest no és el 

meu fill”.
• Desesperança: “Què farem?”.

 COM REACCIONA LA TEVA FAMÍLIA DAVANT DELS SÍMPTOMES?

PER AIXÒ, ELS TEUS FAMILIARS 
NECESSITEN AJUDA PER:
1.  Comprendre el que t’està 

passant.

2. Afrontar la situació amb 
menys estrès.

3. Aprendre què fer per
 ajudar-te.

4. Millorar la comunicació 
familiar i les relacions entre 
vosaltres.

 PRIMER PAS: Què és la psicosi?1
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ATENCIÓ, FAMILIARS
Llegir aquesta guia que us oferim us permetrà comprendre millor els símptomes del vostre 
familiar (fill, germà, etc.). 

Confiem que el contingut us ajudi a prendre decisions estant millor informats, a afrontar 
situacions complicades que podrien presentar-se i a millorar les vostres relacions. El nostre 
propòsit és aconseguir que us adapteu a la nova situació i que aconseguiu crear un entorn 
familiar menys estressant tot i les dificultats que esteu travessant.

Per descomptat, informar-se sobre el que passa no vol dir que pugui o hagi d’abandonar la 
medicació ni l’atenció que rebeu dels professionals que us assisteixen habitualment, ja que 
aquests tractaments són necessaris i complementaris. Per molt que es coneguin i comprenguin 
els símptomes, la medicació gairebé sempre és necessària. Afortunadament, gràcies a la 
intervenció precoç i a l’avanç dels tractaments, la psicosi presenta un curs menys greu del que 
es creia fa uns anys. Això suposa un motiu per a l’esperança, especialment si s’acompanya de 
la feina conjunta de totes les persones implicades en el tractament. Nosaltres creiem que és 
imprescindible que es formi un bon equip terapèutic* en el qual uneixin els seus esforços el 
mateix pacient, la seva família i els professionals que us atenem. 

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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2 APROFUNDINT: 
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A continuació trobaràs una descripció dels 
símptomes* característics de la psicosi. 

Per ser diagnosticat d’un episodi* psicòtic 

(psicosi) no cal presentar-los tots i és 

possible que només en reconeguis en tu alguns. 

Cada persona és única, i la forma en què es 

manifesten els símptomes en cadascuna també 

ho és.

A més, els símptomes poden anar canviant. 
En el futur, en podries experimentar alguns de 

diferents dels d’ara o els que sents actualment 

podrien alleujar-se.

Símptomes

"La meva filla experimentava canvis d'humor; al principi, podia canviar 
d'estat en un mateix dia fins a quatre vegades, on de ser la nena més 

feliç del món passava a ser desconfiada, infeliç i sense essencials 
percepcions del seu entorn."

-Mare d'una noia de 15 anys-

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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Els símptomes psicòtics es poden classificar en 

POSITIUS*, NEGATIUS* i AFECTIUS*. 

Això no vol dir que uns siguin millors que d’altres, 

sinó que es diuen així segons la forma que tenen 

de presentar-se. 

Si els símptomes mostren la presència d’alguna 

cosa que no hi hauria de ser es diuen positius 

(ex.: una al·lucinació*) i si mostren l’absència 

d’alguna cosa que sí que hi hauria de ser (ex.: 

interès per relacionar-te amb altres) es diuen 

negatius. Els símptomes afectius tenen a veure 

amb l’estat d’ànim.

CLASSIFICACIÓ

SÍMPTOMES       
AFECTIUS

1. Alegria patològica.

2. Tristesa patològica.

Classificació
    dels símptomes

SÍMPTOMES 
NEGATIUS

1. Retraïment afectiu.

2. Aïllament emocional.

3. Contacte pobre.

4. Aïllament social.

5. Manca d’espontaneïtat.

SÍMPTOMES 
POSITIUS

1.  Deliris.

2. Desorganització del 
pensament.

3. Al·lucinacions.

4. Conducta desorganitzada.

5. Grandiositat.

6. Suspicàcia*.

 APROFUNDINT: Símptomes2
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1 DELIRIS*: 
Són idees de les quals estàs absolutament 

convençut tot i que per als qui et coneixen i 

t’estimen són incompatibles amb la lògica i amb 

la teva forma habitual de pensar.

 

Per exemple, pots estar convençut que uns 

espies russos et persegueixen i es fiquen en el 

teu pensament valent-se d’unes microcàmeres 

que llegeixen i difonen el teu pensament per 

ràdio, televisió o internet.

Els deliris poden ser:

• ‘Paranoides’ o persecutoris: creus que 

et volen perjudicar, t’estan perseguint, 

t’enganyen... 

• Autorreferencials: estàs convençut que els 

gestos o comentaris d’altres, els programes de 

televisió o ràdio, els diaris... estan especialment 

dirigits a tu, es refereixen o tenen un significat 

especial per a tu (ex.: transmissió d’algun 

missatge). 

• Somàtics*: penses que determinades 

percepcions corporals impliquen alguna cosa 

especial o una malaltia (ex.: creure que el cor 

no batega).

• Misticoreligiosos: estàs segur de tenir una 

relació especial amb una divinitat o de ser tu 

mateix un escollit (ex.: creure que has estat 

escollit com a salvador del món).

• De grandiositat: creus estar dotat de poder, 

coneixements, identitat o de tenir una relació 

especial amb una persona famosa o molt 

important (ex.: veure’t capaç de tocar deu 

instruments, de predir el futur, creure haver 

descobert una cosa extraordinària o de ser 

mereixedor d’un premi Nobel...).

SÍMPTOMES POSITIUS

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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APROFUNDINT: Símptomes

2 DESORGANITZACIÓ DEL PENSAMENT: 
Es tracta d’alteracions en la forma en què 

flueixen o s’estructuren les idees. 

• Descarrilament: pèrdua del fil conductor en 

la conversa.

• Tangencialitat en la resposta: divagues 

responent qüestions no directament 

relacionades amb el tema de la conversa. 

• Incoherència i desorganització en el 
llenguatge: dius coses estranyes i sense 

sentit.

3 AL·LUCINACIONS
Són alteracions de la percepció* per les quals 

pots percebre un estímul (auditiu, visual, 

olfactori, tàctil o gustatiu) sense que aquest 

s’hagi produït en realitat. 

• Auditives: sents veus (insults, crítiques, 

amenaces, ordres o comentaris sobre les 

teves conductes), sense que en realitat 

ningú t’estigui parlant. També podrien ser 

sorolls. És la modalitat més freqüent. 

• Visuals: veus coses que no hi són.

• Olfactives: perceps olors que no estan 

presents. 

• Tàctils: tens sensacions pel cos com 

formiguejos, pessigolles, sensació que petits 

animals caminen per la pell, etc. 

• Gustatives: experimentes sabors quan no 

tens res a la boca. 

"Sents veus dins del teu cap, al·lucinacions, tens pensaments estranys 
sobre la realitat i estàs com en un altre món ... Jo deia que eren 

vertígens, perquè no sabia el que em passava."
-Noia de 18 anys-

 2
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4 CONDUCTA DESORGANITZADA:  
Alteracions del comportament com ara:

• Deteriorament en la higiene o el fet d’arreglar-se.

• Conductes infantils.

• Inquietud, irritabilitat, hiperactivitat... sense una 

causa aparent.

• Catatonia: és una alteració de la conducta 

motriu que pot manifestar-se com a mínima 

reacció a l’entorn* (estupor*), rigidesa en 

les postures i resistència a la força, postures 

mantingudes inapropiades o estranyes i altres 

alteracions del moviment.

5 GRANDIOSITAT
Alegria i energia extrema que pot portar-te a 

creure que tens poders especials o que pots 

amb tot el que et proposis. 

6 SUSPICÀCIA
Estat de sospita gairebé constant davant les 

actuacions o converses dels altres. 

Pot portar a mostrar-te desconfiat o creure 

que tothom està en contra teva (idees de 

perjudici*).

ENTRE ELS SÍMPTOMES POSITIUS —ÉS A DIR, QUE MOSTREN LA 
PRESÈNCIA D’ALGUNA COSA QUE NO HI HAURIA DE SER-PODEM TROBAR 
AL•LUCINACIONS SENSORIALS, CONDUCTA DESORGANITZADA, ALEGRIA 
EXCESSIVA, ESTAT DE SOSPITA DAVANT LES ACTUACIONS D’ALTRES …

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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1 RETRAÏMENT AFECTIU
Es debiliten les teves emocions, et costa 

comunicar-les. Et mostres menys expressiu, 

parles menys, fas menys gestos, tendeixes a no 

mirar als ulls de qui parla amb tu. 

2 AÏLLAMENT EMOCIONAL 
És com si no sentissis res, et distancies 

emocionalment dels altres i del teu món afectiu. 

Pots experimentar dificultats per divertir-te amb 

el que abans t’agradava.

(Anhedonia*). T’és encara més difícil expressar 

el teu estat d’ànim al parlar (alexitímia*).

3 CONTACTE POBRE 
Relacionat amb l’anterior, el contacte es 

refereix a la manera que tenim de connectar 

amb els altres. Quan parlem de contacte 

pobre vol dir que és escàs. Et mostres com 

allunyat quan els altres intenten comunicar-se 

amb tu i la teva expressivitat (tant la verbal 

com la no verbal, és a dir, els teus gestos i 

moviments) és feble. 

4 AÏLLAMENT SOCIAL 
Et vincules poc emocionalment. Evites 

relacionar-te amb els altres, fins i tot amb els 

amics i éssers estimats. 

5 FALTA D’ESPONTANEÏTAT
Manca de voluntat (abúlia*) per iniciar 

activitats amb un objectiu.

SÍMPTOMES NEGATIUS

"Un dia va començar a mostrar actituds violentes, absolutament 
inusuals en ella, i s'aïllava cada vegada més en el seu món, un 

món on ja no teníem cabuda. Compartia espai amb fosques ombres, 
tènues veus i una ombrívola pèrdua de la realitat, que cada vegada 

l'allunyava més de nosaltres i del seu germà."
-Mare d'una noia de 15 anys-

 APROFUNDINT: Símptomes2
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1 ALEGRIA PATOLÒGICA (MANIA)
Eufòria*, optimisme i alegria exagerats 

que no són el més habitual en tu. Se sol 

acompanyar d’acceleració en el que fas i 

penses, hiperactivitat, excés d’energia amb 

menor necessitat de dormir, no parar de parlar 

(verborrea), excessiva autoconfiança, irritabilitat i 

fins i tot agressivitat* quan se’t contradiu.

En alguns casos, en lloc d’estar tan “alegre” 

podries més aviat manifestar molt mal humor o 

ràbia intensa, que seran sempre més marcats 

que els que són propis de tu quan estàs bé. 

2 TRISTESA PATOLÒGICA (DEPRESSIÓ*)
Et sents abatut i desanimat, sense interès pel 

que t’envolta, i fins i tot pots perdre la capacitat 

de gaudir de coses que abans t’agradaven. Pots 

funcionar alentit: al moure’t, al parlar i al pensar. 

Els continguts del teu pensament solen ser 

negatius (desesperança, culpa, vergonya).

SÍMPTOMES AFECTIUS

"Allò era tan peculiar ... Començava el dia amb molta alegria, de 
no ser conscient dels meus problemes ... Però el dia transcorria i la 
meva immensa ràbia augmentava a la vegada que les meves ganes 

de trencar-ho tot, de sentir caure les coses."
-Noia de 15 anys-

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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Per reconèixer el començament d’alguna crisi i poder demanar ajuda com més aviat millor, 

convé estar alerta si notessis canvis de comportament o símptomes com: 

Faltar a classe sense una raó 
justificada clarament.

Comportament
poc usual.

Disminució del rendiment 
acadèmic.

Pensaments o
sentiments estranys.

Desitjos de venjança per
petites coses.

Aïllament
excessiu.

Desitjos de fer-te mal a tu 
mateix o a altres.

Fugides o amenaces de fugida
de la llar o de l’escola.  

Utilitzar drogues* 
o alcohol.

Ànim baix amb una actitud 
passiva o idees de mort.

Violència o
arrencades d’ira. 

Rituals o manies
excessius.

Queixes 
físiques.

Dificultat per enfrontar-te als 
problemes quotidians.

Sensacions que et persegueixen
o volen perjudicar.

Promiscuïtat*
sexual.

Por d’engreixar-te, canvis en el 
pes o l’alimentació.

Contactes amb
sectes.

Dormir malament
o tenir malsons. 

Negació obstinada de la realitat (ex.: entestar-te en el fet que els 
teus pares no estan separats quan és obvi que sí que ho estan).

 APROFUNDINT: Símptomes2
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ATENCIÓ, FAMILIARS
A més de tots els símptomes descrits, una altra de les característiques de la psicosi és l’escassa 
capacitat per reconèixer que es pateix un trastorn mental, així com la dificultat per interpretar 
els símptomes com a manifestacions d’un funcionament cerebral alterat. És una cosa que s’entén 
si pensem quan ens falla el braç, el cervell ens avisa que falla el braç ... però, què passa si el que 
falla és el nostre cervell? Aquesta pobra consciència del que passa (també anomenada consciència 
de malaltia) té importants conseqüències en el pronòstic*, ja que està associada amb un pitjor 
compliment del tractament, un major nombre d’hospitalitzacions i, en general, una evolució menys 
favorable. Per això és importantíssim que els familiars contribueixin a desenvolupar la consciència 
de malaltia. És molt convenient que el pacient arribi a comprendre i a acceptar que després d’un 
episodi psicòtic es troba en un període vulnerable en què hi ha una major probabilitat que pateixi 
altres crisis. També, que aquestes poden ser previngudes amb les teràpies i la presa de la medicació.
  
Les vostres reaccions i actituds* també són importants. Quan la persona rep la comprensió i 
acceptació dels que l’envolten i no se sent desqualificat pel que està vivint, millora la seva opinió 
sobre si mateix i la seva obertura cap als altres. Els sentiments de vergonya o de culpa fan que les 
persones ens posem a la defensiva tancant-nos a explicacions o altres perspectives. En el cas d’una 
persona que pateix símptomes de psicosi, això pot reduir la seva consciència del que li està passant. 
En qualsevol cas i, encara que hi hagi un bon suport familiar, la manca de consciència sol ser un dels 
símptomes més resistents de la psicosi.

Un símil que ajuda els pacients a adonar-se de la necessitat d’atenció continuada és el de malalties 
cròniques com la diabetis o la hipertensió. La psicosi, com la diabetis o la hipertensió, és una 
condició mèdica que també requereix règims de vida especials i uns tractaments prolongats que, si 
es respecten, fan possible seguir endavant amb la vida de cadascú. 

  
Els reingressos, tot i ser situacions difícils, poden convertir-se en 
oportunitats, ja que serveixen per il•lustrar les circumstàncies que han 
conduït a la recaiguda* (per exemple, després de l’abandonament de 

la medicació o el consum de tòxics).

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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Els teus terapeutes crearan un PLA DE 
TRACTAMENT* individualitzat per a tu, que sol 

constar de medicació i psicoteràpia*. Seguir-lo 

serà fonamental per a la teva recuperació.

Alguna vegada pot arribar a ser necessari que 

ingressis uns dies a l’hospital, especialment 

en els moments de crisi. 

Tractament

3 PER MILLORAR: 
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El tractament farmacològic gairebé sempre serà 

necessari. 

ELS PSICOFÀRMACS són medicaments que 

actuen en el sistema nerviós, que ajuden a 

compensar o reparar els desajustos que han 

provocat els símptomes. 

No tots els psicofàrmacs serveixen per al 

mateix ni són igualment efectius. Actuaran de 

forma diferent en cada persona, i per això el 

tractament hauria de ser individualitzat. Has de 
prendre exactament el que el teu metge 
et prescriu, independentment del que 
prenguin altres persones amb símptomes 
semblants als teus.

És difícil preveure com funcionarà en cada 

persona un determinat medicament. Per això, 

de vegades el teu psiquiatre haurà de provar 
diferents medicacions fins a trobar la 
més adequada per a tu. A vegades et caldrà 

combinar més d’un medicament per aconseguir 

la resposta adequada o contrarestar els efectes 

secundaris* d’algun fàrmac.

A continuació et descriurem els psicofàrmacs 

més habituals (vegeu taula pàg. 36).

Aquests fàrmacs es poden complementar 
entre ells i, per això, algú amb símptomes 

psicòtics pot estar prenent antidepressius per 

tractar algun dels símptomes afectius* que 

experimenta.

MEDICACIÓ

PSICOFÀRMACS MÉS HABITUALS
1. Antipsicòtics* o neurolèptics*.
2. Estabilitzadors de l’humor o 

eutimitzants.
3. Antidepressius*.
4. Ansiolítics*.
5. Hipnòtics* o sedants.
6. Correctors*, anticolinèrgics* o 

antiparkinsonians*.

Aquests noms no descriuen la seva funció exacta, 
sinó que denominen la família a la qual pertanyen, 

cosa que pot ocasionar confusions quan, per 
exemple, et recomanen un antidepressiu sense 

estar deprimit o un antipsicòtic sense tenir 
símptomes psicòtics.

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.



36

FÀRMAC INDICACIÓ INTERACCIÓ* COM PRENDRE’L?

Antipsicòtics, 
neurolèptics

Símptomes psicòtics i 

fases* maníaques en 

trastorns bipolars.

• L’efecte terapèutic* 
pot modificar-se 
si es combinen 
aquests fàrmacs amb 
medicaments no 
indicats.

• L’alcohol augmenta 
l’acció depressora 
d’alguns fàrmacs.

• El cafè, el te i la nicotina 
disminueixen els efectes 
d’alguns medicaments.

• Alguns medicaments 
els has de prendre amb 
aliments per millorar-
ne l’absorció.

 

ÚS CONTINU I 
RESPONSABLE, 
mantenint les dosis, 

freqüència de les preses 

i via d’administració 

(oral, intramuscular ...). 

SEGONS INDICACIÓ 
MÈDICA, NO HAS DE 
modificar la presa 
sense consultar-ho 
prèviament amb el 
psiquiatre. 
Una reducció de la 

medicació de forma 

brusca pot desencadenar 

un nou episodi* psicòtic.

   

Estabilitzadors 
 de l’humor

Fases maníaques 

en trastorns bipolars 

i prevenció de 

recaigudes* en trastorns 

afectius.  

Antidepressius

Depressions des de 

moderades a greus. 

Ansietat*, obsessions i 

fòbies*.

Ansiolítics

Ansietat, agressivitat* 

(quan està produïda 

per angoixa o ansietat) i 

insomni*.

  

Hipnòtics
  

Problemes de son.

Correctors, 
anticolinèrgics, 

antiparkinsonians

Efectes secundaris dels 

antipsicòtics.

3 PER MILLORAR: Tractament



37

ADHERÈNCIA AL TRACTAMENT (compliment*):
Perquè els tractaments siguin efectius és molt 
important COMPLIR el règim indicat pel 
psiquiatre. 

Generalment, quan tens símptomes psicòtics 

no ets conscient del que t’està succeint i, per 

tant, no creus que necessitis prendre medicació i 

estaràs temptat a abandonar-la o prendre-la 
“a la carta”, segons el teu criteri personal. 
Això pot, per si sol, desencadenar una crisi.

Alguns motius que han conduït a alguns 

pacients a deixar el tractament o modificar-lo 

segons el seu propi criteri són1: 

• Pensar que crea dependència*.

• Creure que és un esclavatge.

• Sentir vergonya.

• Tenir por dels efectes secundaris.

• Efectes secundaris (reals).

• Sentir que no és sa o és incompatible amb la 

salut.

• Creure que s’ha millorat i no es necessita. 

• Pensar que el tractament no funciona.

• Estar desinformat.

(1 Enquesta BEAM sobre les raons més freqüents per 

abandonar el tractament de pacients bipolars.)

Quan se’t passin pel cap aquestes idees o similars, 

és important que les comentis amb el teu 
psiquiatre o terapeuta. Ells t’ajudaran a abordar 

el problema i trobar alternatives.

MAI HAURIES DE MODIFICAR EL 
TRACTAMENT PEL TEU COMPTE  
SENSE CONSULTAR AMB EL TEU 

PSIQUIATRE. 

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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PROVES DE SEGUIMENT
Per controlar els efectes de la medicació sobre el 

teu organisme, el teu psiquiatre podria sol·licitar 

que et fessis alguna anàlisi de sang i orina 
de tant en tant, o fins i tot alguna altra prova. 

Els resultats l’ajudaran a anar realitzant els 

ajustos* necessaris i, en cas que alguna cosa no 

anés del tot bé, corregir-la ràpidament. També et 

farà recomanacions i suggeriments respecte a 

l’exercici físic i l’alimentació.

"Avui dia ja tinc un diagnòstic, tot i que encara em costi molt assimilar-lo.
Tinc un trastorn bipolar i tot el que la meva família i jo vivim va ser 

conseqüència d'un brot psicòtic. La meva medicació m'impedeix
algunes coses ... En molts aspectes, faig una vida gairebé normal." 

-Noia de 15 anys-

3 PER MILLORAR: Tractament



39

COM ACTUEN ELS FÀRMACS
Alguns medicaments poden trigar entre 3 i 5 

setmanes a donar resultats beneficiosos. No 

obstant això, els seus efectes secundaris 
poden aparèixer des del primer dia. 

Has de tenir paciència i confiar en el 

teu psiquiatre, perquè aquests efectes 

solen disminuir amb el temps, i arriben a 

desaparèixer en molts casos, mentre que  els 

efectes terapèutics (els bons) van augmentant 

a mesura que passen els dies. 

Per fer el teu tractament de forma responsable 

pots seguir aquests consells: 

• Utilitza un recordatori i estableix una rutina: 

pren la medicació sempre al mateix lloc i a la 

mateixa hora, i acompanya-la amb suc, llet o 

un altre aliment.

• Porta un registre de les medicacions preses 

i dels efectes terapèutics beneficiosos 

i també dels efectes secundaris si els 

experimentes (vegeu capítol 6, “Prevenció 

de recaigudes”).

• Pregunta al psiquiatre tot el que no entenguis 

respecte als fàrmacs i comenta els efectes 

secundaris que notes.

• Si se t’oblida una presa, informa el psiquiatre i 

assessora’t sobre què has de fer en cas que et 

tornés a ocórrer.

• Porta la medicació amb tu si surts fora de casa 

o vas de viatge.

• No abandonis la medicació, encara que et 

trobis bé.

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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ATENCIÓ, FAMILIARS: CONSIDERACIONS EVOLUTIVES
L’ús de psicofàrmacs en l’adolescència* planteja uns reptes específics i requereix que es realitzin 
una sèrie de consideracions: 

Una de les preguntes que els pares expresseu més freqüentment té a veure amb el possible efecte 
d’aquests fàrmacs en el desenvolupament adequat dels vostres fills. En particular, la influència 
negativa que poguessin tenir en l’adquisició de les fites evolutives* pròpies de l’adolescència, 
principalment les relacionades amb l’aprenentatge i el rendiment acadèmic. No obstant això, és 
important que comprengueu que les conseqüències a curt i llarg termini d’una psicosi no tractada 
són extremadament més greus i deteriorants que els riscos implícits en l’ús dels psicofàrmacs. En 
línies generals, els adolescents requeriran més dosis que els adults per assolir efectes terapèutics 
semblants, ja que el metabolisme dels fàrmacs i la seva depuració és més gran. A més, el perfil 
d’efectes secundaris és lleugerament diferent al trobat en poblacions adultes (dedicarem un capítol 
als efectes secundaris).

Tot i que cada vegada un nombre més gran de psicofàrmacs s’està estudiant en menors, molts dels 
tractaments utilitzats en nens i adolescents encara es prescriuen sobre la base de l’experiència i 
investigacions realitzades en poblacions de persones adultes. Això vol dir que poden no tenir una 
indicació o autorització explícita de part de les autoritats sanitàries en població infantil i juvenil. 
Encara que l’experiència clínica i alguns estudis realitzats confirmen que aquests fàrmacs són tan 
necessaris i útils com en els adults, encara fan falta més estudis perquè s’inclogui la indicació i 
autorització de les autoritats a les guies farmacològiques oficials. Mentrestant, els metges 
(psiquiatres i pediatres) haurien d’usar aquests fàrmacs seguint les recomanacions i consensos 
professionals que apliquen segons el seu criteri clínic. En alguns casos, el psiquiatre us demanarà 
que llegiu i firmeu un document que s’anomena consentiment informat, en el qual s’expliquen els 
motius de la prescripció, els possibles efectes secundaris i les precaucions que heu de prendre.

Les actituds* i els comportaments propis dels joves en l’adolescència poden complicar que 
compleixin adequadament els tractaments. En aquest període evolutiu poden 

sorgir conflictes amb figures d’autoritat. Els joves poden sentir major necessitat 
d’afirmar-se i sentir que són acceptats pels iguals, poden estar més preocupats 
del que és habitual per la seva imatge o pel seu cos i el seu esquema corporal. 

A més, l’organització del temps lliure i l’oci dels joves en l’actualitat 
(per exemple, la tendència a anar a dormir tard i a consumir alcohol o 
altres tòxics per alternar) són difícils de compatibilitzar amb els règims 
farmacològics.

3 PER MILLORAR: Tractament
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Sol consistir en reunions amb el terapeuta 
durant les quals tu pots explicar el que et 

passa i expressar els teus sentiments.

En aquestes reunions el terapeuta podria 

preguntar-te sobre tu, les teves vivències, 

pensaments i sentiments, i tu també pots 

aclarir dubtes fent-li preguntes. Tot i que la 

relació pacient - terapeuta es basa en l’ús 

de la paraula (conversa), de vegades poden 

ocórrer moments de silenci o expressió 

d’emocions (plors, riure...); és a dir, qualsevol 

element típic d’una relació entre persones. 

De vegades els terapeutes et poden demanar 

que dibuixis o escriguis les teves inquietuds, 

vivències, sentiments, etc. 

A més de la teràpia individual, també hi ha 

psicoteràpies per a famílies (psicoteràpia 
familiar) i fins i tot per a grups de pacients amb 

símptomes similars (psicoteràpies de grup). 

Hi ha diverses modalitats de psicoteràpia que 

varien segons els seus principis teòrics i la seva 

forma de treballar. D’una forma molt esquemàtica 

podríem dir que, segons incideixin més en els 

sentiments, els pensaments o els comportaments, 

les psicoteràpies es denominaran d’una o altra 

manera: psicoeducatives, interpersonals, cognitives, 

conductuals, psicodinàmiques, etc.

Algunes de les psicoteràpies que han demostrat la 

seva eficàcia en la psicosi són:

PSICOTERÀPIA

PSICOTERÀPIES MÉS HABITUALS
1. Teràpia cognitivoconductual*. 
2. Rehabilitació cognitiva*.
3. Psicoeducació familiar*.
4. Entrenament en habilitats 

socials*.
5. Suport a l’ocupació.

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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1 TERÀPIA COGNITIVOCONDUCTUAL 
Moltes persones amb psicosi poden experimentar 

símptomes persistents tot i estar prenent 
medicació. Alguns d’aquests símptomes, 

com al·lucinacions* i deliris*, produeixen molta 

angoixa i impedeixen que es pugui tornar a 

funcionar amb normalitat. Per això, les teràpies 

cognitivoconductuals estan centrades a reduir 

la gravetat dels símptomes psicòtics i la seva 

interferència en el funcionament de les persones. 

Per això, el terapeuta proporcionarà informació 

sobre els símptomes psicòtics, la forma en què 

aquests poden sorgir com a resposta a l’estrès i 

el fet que siguin comuns fins i tot en la població 

general. Tenir aquesta informació pot reduir la 
sensació d’aïllament i la vergonya que moltes 

persones senten sobre els seus símptomes 

psicòtics, al mateix temps que facilita la capacitat 

per parlar-ne. En una teràpia cognitivoconductual 

també s’aprèn a diferenciar els antecedents 

que precedeixen els símptomes psicòtics (ex.: 

moments de molta ansietat a l’estar dins d’un 

grup de gent), les creences que en tinguis (d’on 

venen aquests símptomes, quant de poder tenen 

sobre tu...), i les seves conseqüències (ex.: 

abandones el lloc on ets i et tanques a casa). 

Això facilita que siguis més conscient de com 
ocorren les coses i puguis desenvolupar 
estratègies per sentir-te millor. Així mateix, 

es pot treballar sobre les al·lucinacions per 

modular-les o aprendre a gestionar-les de manera 

que repercuteixin el menys possible en la teva 

vida diària. 

L’OBJECTIU MÉS IMPORTANT DE LA TERÀPIA, ÉS QUE TU ARRIBIS A 
COMPRENDRE MILLOR EL QUE ET PASSA I DESCOBREIXIS FORMES DE 

SENTIR-TE MILLOR I ADAPTAR-TE MÉS SATISFACTÒRIAMENT A LA VIDA. 

3 PER MILLORAR: Tractament
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2 REHABILITACIÓ COGNITIVA
L’alteració de la funció cognitiva en àrees 

com l’atenció, la memòria i les funcions 
executives* pot ocórrer en persones amb 

psicosi.

Aquesta és la raó fonamental per la qual la 

majoria dels programes de rehabilitació cognitiva 

fan servir exercicis pràctics.  
Aquests exercicis poden ser realitzats 

mitjançant ordinador o amb paper i llapis. 

L’objectiu és promoure l’aprenentatge 

d’estratègies específiques per millorar el 

rendiment en aquestes àrees que estan 

alterades i el funcionament en les tasques de la 

vida quotidiana.

3 PSICOEDUCACIÓ FAMILIAR
La majoria dels adolescents viuen amb els seus 

familiars quan comencen a trobar-se malament 

i, per tant, la família -i com aquesta respongui- té 

un paper fonamental en l’evolució del trastorn. 

Com ja hem explicat, segons el model de 

vulnerabilitat-estrès*, les persones amb psicosi 
són sensibles a l’entorn* més immediat i a 
l’estrès* que hi experimenten. Un dels objectius 

de la psicoeducació familiar és aconseguir que la 

influència constructiva sigui la que predomini en la 

relació familiar i que ajudi a modular les respostes i 

reduir les tensions.

Fins i tot uns pares ben capacitats per educar els 

seus fills es poden veure superats

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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per la situació estressant que suposa un 

episodi psicòtic. 

El repte de fer front a símptomes psicòtics, 
sense una adequada comprensió d’aquests 
símptomes, genera estrès i sobrecàrrega. 
Així comença un cercle viciós que pot acabar 

precipitant les recaigudes, ja que també sabem 

que si els pares no estan bé, això afecta el 

benestar dels seus fills.

A diferència d’altres enfocaments, la 

psicoeducació familiar no es limita a centrar-

se només en la persona que presenta els 

símptomes. La psicoeducació familiar proveeix 
informació que prepara a tots els familiars 
per respondre de forma constructiva. A més, 

empra un conjunt d’estratègies psicoterapèutiques 

que busquen potenciar els recursos naturals 

d’afrontament i adaptació del sistema familiar en el 

seu conjunt i de totes les persones que el formen. 

FINS I TOT UNS PARES BEN CAPACITATS PER EDUCAR ELS SEUS FILLS,
ES PODEN VEURE SUPERATS PER LA SITUACIÓ.

3 PER MILLORAR: Tractament
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4 ENTRENAMENT  
EN HABILITATS SOCIALS
Com que l’estrès és un factor fonamental en el 

desenvolupament de símptomes psicòtics, és 

important aprendre totes les habilitats possibles per 

poder afrontar-lo. Pel fet que les situacions socials 

(relacions amb companys d’institut, habilitats per 

parlar en públic, etc.) acostumen a generar molta 

ansietat, l’entrenament en habilitats socials pot 
reduir els efectes de l’estrès en les recaigudes 
i ajudar les persones a assolir els seus objectius. 

Els diferents programes d’entrenament en 

habilitats socials són molt semblants a qualsevol 

altre entrenament (per exemple, l’esportiu): es 

fixen unes fites, et mostren com aconseguir-les, 

pràctiques juntament amb el teu terapeuta i després 

t’emportes tasques per a casa per poder assajar el 

que has après en la teràpia. 

5 SUPORT A L’OCUPACIÓ
En persones que ja estan en edat de treballar,  

poder exercir una professió no només les beneficia 

econòmicament, sinó que també és una font 

d’autoestima* i ajuda a millorar els símptomes.

Per aquest motiu, hi ha recursos per  
preparar persones amb símptomes 
psicòtics per entrar al món laboral. 

Aquests recursos poden incloure períodes 

d’aprenentatge d’habilitats o de formació 

professional amb l’objectiu d’adquirir les 

competències necessàries per tenir èxit en el lloc 

de treball.

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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La medicació dóna lloc, en ocasions, a 
algun efecte secundari* (un efecte no 
desitjat que pot arribar a ser molest).

Els efectes secundaris dels fàrmacs que 

emprem actualment són cada vegada menys 

freqüents i es contraresten més fàcilment amb 

altres medicacions o amb modificacions de les 

dosis o les pautes d’administració. Avui dia, 

són molt infreqüents els efectes realment 

perillosos.

El millor per evitar-los és reconèixer-los 
i informar el teu psiquiatre perquè t’ajudi a 

combatre’ls o, en el pitjor dels casos, perquè et 

canviï el fàrmac en qüestió per un altre de similar 

però sense els efectes indesitjables del primer.

Possibles
   efectes secundaris

"El metge ens deia que calia tenir paciència ... Ens deia que el temps 
que es trigava a estabilitzar un pacient amb aquesta malaltia era llarg, i 
més impacients ens tornàvem. La medicació no li va anar tan bé i va tenir 
efectes secundaris. Va empitjorar i va caldre canviar-la. En aquest impàs, 
van tornar els símptomes. Tenien raó els metges: cal ser pacients i esperar, 

tot i que és difícil."
-Mare d'una noia de 18 anys-

• AVANTATGES DE LA MEDICACIÓ:  
efecte terapèutic, reducció de símptomes, 
millora del malestar generalitzat. 
Normalització.

• DESAVANTATGES DE LA MEDICACIÓ: 
efectes secundaris. 

4 ALGUNS INCONVENIENTS: 
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EFECTES SECUNDARIS NEUROLÒGICS: 
Els antipsicòtics* poden produir: 

• Rigidesa. 

• Contractures musculars. 

• Disminució dels gestos de la cara.

• Dificultat per moure els ulls. 

• Inquietud psicomotriu, incapacitat per quedar-

se quiet. 

• Tremolor (de mans, llengua o cap).

• Dificultats per caminar àgilment. 

• Disminució del moviment dels 

braços. 

• Dificultats amb l’escriptura. 

• Dificultats per vocalitzar, veu 

monòtona i apagada. 

•  Salivació excessiva.

Quan apareixen, aquests efectes solen fer-ho en 
la primera setmana del tractament i tendeixen 

a disminuir i, en molts casos, desaparèixer. En 
altres ocasions, no apareixen mai. 

Alguns d’aquests trastorns del moviment 

poden aparèixer després de molts anys de 

presa continuada d’antipsicòtics. Se’ls 

anomena DISCINÈSIES TARDANES*. 
Consisteixen en moviments 

crònics* de grups musculars 

(ex.: músculs de la cara, 

especialment de la boca, 

com si estiguessin sempre 

mastegant). Afortunadament, 

els fàrmacs més moderns 

no solen causar aquest efecte 

indesitjable i pot prevenir-se millor. 

ANTIPSICÒTICS O NEUROLÈPTICS

ANTIPSICÒTICS 
O NEUROLÈPTICS

Són, per exemple:  
haloperidol, olanzapina (Zyprexa®) 

quetiapina (Seroquel®),  
risperidona (Risperdal®),  

aripiprazol (Abilify®),  
paliperidona (Invega®),  
ziprasidona (Zeldox®) , 

amisulprida (Solian®), etc. 

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.



48

Una forma molt rara de reacció adversa és la 

síndrome neurolèptica* maligna. És greu, 

però extremadament infreqüent. La causa és 

desconeguda i, quan passa, comença de forma 

brusca i es manifesta amb símptomes com 

febre alta, augment de la freqüència cardíaca, 

sudoració, pal·lidesa de la pell, acceleració del 

ritme respiratori, dificultat per respirar, augment

del to muscular i adormiment.  

Quan apareixen símptomes de malaltia greu, és 

aconsellable dirigir-se immediatament a un servei 

d’urgències hospitalàries. 

La majoria d’aquests efectes es poden controlar 

modificant la dosi o el fàrmac, o bé amb una altra 

medicació correctora. 

EFECTES SECUNDARIS GENERALS
Quan es prenen antipsicòtics es poden produir 

en alguns casos:

• Augment de pes.

• Sedació (somnolència*).

• Congestió nasal.

• Visió borrosa.

• Augment d’una hormona anomenada 

prolactina, cosa que pot causar: regles 

irregulars en les noies, emissió de llet 

per la mama (galactorrea), creixement de 

les mames en els nois (ginecomàstia) i 

disminució del desig sexual.

• Sequedat bucal.

• Restrenyiment.

• Baixades de tensió arterial.

• Acceleració del ritme de cor (taquicàrdia*).

• Irritacions a la pell (dermatitis), per la qual cosa 

cal prendre precaucions i evitar el contacte 

directe amb el sol.

La majoria d’aquests símptomes són molestos, 

però no alarmants. 

4 ALGUNS INCONVENIENTS: Possibles efectes secundaris
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1 LITI
És un estabilitzador de l’ànim* molt efectiu. El seu 

nom comercial és Plenur® i sol utilitzar-se per al 

tractament dels trastorns bipolars.

Pot presentar aquests efectes secundaris:

• Efectes gastrointestinals: nàusees, vòmits, 

retenció de líquids i diarrea.

• Tremolor de mans.

• Somnolència.

• Pèrdua de memòria.

• Irritació de la pell.

A llarg termini pot afectar el funcionament de la 

glàndula tiroide i el ronyó (per això, per controlar 

aquests possibles efectes, us solen demanar 

unes anàlisis de sang de tant en tant).

INTOXICACIÓ PER LITI*: el liti és un fàrmac que 

requereix un seguiment estret i el monitoratge 

periòdic dels nivells en sang per regular la dosi 

terapèutica. Quan els nivells pugen per sobre 

d’un valor, el liti pot ser tòxic. El marge entre 

dosi terapèutica i dosi tòxica és petit.

Hi ha alguns aliments i situacions que poden 

influir en els nivells de liti en sang, de manera 

que convé que segueixis les explicacions 

del teu psiquiatre quan te n’hagin prescrit. A 

més, convé que aprenguis a reconèixer 
els signes* i símptomes d’una possible 
intoxicació per liti, perquè és un quadre 
greu i requereix atenció urgent.

Són símptomes de nivells tòxics de liti: 
adormiment, diarrea, tremolor i vòmits 

desorientació en temps, lloc o persona, 

pèrdua de l’equilibri i marxa inestable, visió 

borrosa i crisis convulsives (de l’estil de les 

que ocorren en l’epilèpsia).

ESTABILITZADORS DE L’ESTAT D’ÀNIM

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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2 CARBAMAZEPINA
Els seus noms comercials més freqüents són 

Tegretol® i Trileptal®.

Es poden observar amb més freqüència 

efectes secundaris com somnolència, a més de 

diplopia* (visió doble), visió borrosa, vertigen i 

nàusees.

3 ÀCID VALPROIC 

El seu nom comercial és Depakine®.

Els efectes neurològics més rellevants que podria 

produir són somnolència, cansament, irritabilitat, 

inquietud durant el son, hiperactivitat, atàxia* 

(pèrdua de coordinació) i tremolor.

Altres efectes poden ser la intolerància 

gastrointestinal, caiguda transitòria de cabells, 

acne, edema i disminució del nivell de plaquetes 

en sang (trombocitopènia*). En noies joves pot 

provocar canvis en el cicle menstrual, de vegades 

acompanyats d’acne o hirsutisme* (síndrome d’ovari 

poliquístic*).

4 ALGUNS INCONVENIENTS: Possibles efectes secundaris
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Dins dels antidepressius* hi ha tres 
grups principals els efectes indesitjables 
dels quals convé conèixer.

1 ANTIDEPRESSIUS ISRS  
Inhibidors selectius de la recaptació de 

serotonina, com la paroxetina (Casbol®, 

Seroxat®), la fluoxetina (Prozac®), la sertralina 

(Besitrán®, Aremis®) o la fluvoxamina 

(Dumirox®, Luvox®). Es caracteritzen perquè 

provoquen a menys efectes secundaris, encara 

que els més habituals són: nàusees, mal de 

cap, inquietud, insomni* o alteracions del 

trànsit intestinal i altres molèsties digestives. 

Generalment són tolerables i desapareixen 

passades les primeres setmanes des del 

començament del tractament. 

2 ANTIDEPRESSIUS TRICÍCLICS  
Com l’amitriptilina (Deprelio®, Tryptizol®) o 

la imipramina (Tofranil®) i la clorimipramina 

(Anafranil®). Poden ocasionar nivells baixos de 

sucre en la sang (hipoglucèmia*), tremolor, major 

sensibilitat a la llum i disminució en el recompte de 

glòbuls blancs en sang (leucopènia*), a més d’un 

efecte sedant. Aquests fàrmacs es fan servir molt 

poc en l’actualitat. 

3 ANTIDEPRESSIUS ISRSN  

Inhibidors selectius de la recaptació 

de serotonina i noradrenalina, com ara 

la venlafaxina (Vandral®, Dobupal®), la 

desvenlafaxina (Pristiq®) o la duloxetina 

(Cymbalta®). Tenen un perfil d’efectes secundaris 

similar als dels ISRS. 

ANTIDEPRESSIUS

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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Són fàrmacs indicats per reduir l’ansietat* 

(ansiolítics*), relaxants musculars i, en alguns 

casos, inductors del son que se solen tolerar 

bé. 

Depenent de la dosi i de la 

sensibilitat de la persona 

poden disminuir la capacitat 

d’atenció i concentració, 

produir somnolència, 

sedació, cansament-fatiga 

i debilitat muscular, pèrdua 

de memòria (amnèsia*), 

dificultat per a la coordinació 

motriu (atàxia) o visió doble 

(diplopia). En sobredosi poden produir 

disminució de consciència. 

Excepcionalment poden produir reaccions 

contràries al que s’esperava 

(paradoxals), és a dir, nerviosisme 

i intranquil·litat. 

Cal usar-los segons indica 
el teu psiquiatre, ja que 
tenen el risc de generar 
dependència* necessites 

aquesta substància de 

manera compulsiva i si no la 

prens et sents malament).

BENZODIACEPINES

BENZODIACEPINES
Són, per exemple:  

diazepam (Valium®), clorazepato 
dipotásico (Tranxilium®, Dorken®), 

alprazolam (Trankimazin®), 
loracepam (Orfidal®, Idalprem®), 

bromazepam (Lexatin®), clonazepam 
(Rivotril®), ketazolam (Sedotime®), 

lormetazepam (Noctamid®, 
Loramet®).

En cas 
d’inquietud, EXPLICA 

ALS ALTRES QUE ÉS UN 
EFECTE SECUNDARI DE LA 

MEDICACIÓ, perquè et tractin 
amb calma i paciència 

i entenguin la teva 
necessitat de moure’t.

ESFORÇA’T 
A AIXECAR-TE DEL 

LLIT ENCARA QUE TINGUIS 
MOLTA SON: el teu cos s’anirà 

acostumant i despertant a poc 
a poc. Demana ajuda als qui 

et cuiden si veus que tens 
dificultats en algun moment 

del dia i deixa’ls que et 
moguin.

RENTA’T LES 
MANS

 després del 
contacte amb 
els fàrmacs.

BONS COSTUMS
        RESPECTE A LA
      MEDICACIÓ

4 ALGUNS INCONVENIENTS: Possibles efectes secundaris
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PORTA UN REGISTRE D’EFECTES SECUNDARIS  
PERQUÈ EL TEU PSIQUIATRE PUGUI EXPLICAR-TE COM TRACTAR-LOS I 

QUÈ EN POTS ESPERAR.

Si apareix 
RESTRENYIMENT, segueix 

una dieta rica en fibra (5 fruites i 
verdures al dia) i beu 2 litres d’aigua 

diaris. Hi ha determinats aliments 
que milloren el trànsit intestinal (ex.: 

kiwi o prunes seques). Afegir una 
culleradeta al dia de llavors de lli 

als teus menjars és també un 
remei natural que pots 

provar.

PER EVITAR LA 
BAIXADA DE TENSIÓ 
brusca al canviar de 

postura (ex.: a l’aixecar-te 
del llit o de la cadira), t’has 

d’incorporar de manera 
molt progressiva i 

lentament. 

Si tens 
CONGESTIÓ NASAL, 
són convenients els
rentats nasals amb 

sèrum salí
fisiològic.

Quan hi ha 
SEQUEDAT BUCAL molt 

marcada t’ajudarà estar ben 
hidratat (atenció!, no és convenient 
prendre molt més de 2 litres al dia, 
ja que pot tenir efectes perjudicials 
per a la teva salut) i prendre xiclets 

o caramels sense sucre. També 
pots fer servir glopeigs bucals 

o col•lutoris especials 
que trobaràs a les 

farmàcies.

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.

La VISIÓ 
BORROSA és un 

símptoma passatger 
que roman durant el 

començament d’un nou 
medicament antipsicòtic, 

però tendeix a desaparèixer 
amb el pas d’unes 

setmanes.
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Segurament ja tens accés a molta informació sobre 

drogues*. No obstant això, en ocasions, aquesta 

informació pot procedir de fonts poc fiables 
i ser inexacta. Fins i tot pots conèixer nois que 

en consumeixen i als quals sembla que no els 

passa res i, per això, pensar que no són perilloses. 

El que potser no saps és que algunes drogues 
són un factor de risc* important perquè 
es desencadenin símptomes psicòtics en 
persones vulnerables (model de vulnerabilitat-

estrès*). 

Consum de
                 tòxics
i la seva influència en la psicosi

TOT I QUE PUGUIS PENSAR : “AIXÒ NO EM PASSARÀ A MI”, 
INFORMA’T SOBRE ELS VERITABLES RISCOS

DE LES DROGUES I VALORA SI SÓN UNA BONA OPCIÓ PER A TU. 

5 PER QUÈ “NO A LES DROGUES”?:  
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Són substàncies que, fumades, ingerides, 

inhalades, esnifades o injectades, arriben fins al 

cervell i alteren les seves funcions habituals. 

Les drogues poden: 

• Excitar, com els estimulants (cocaïna, cafeïna, 

amfetamina, nicotina).

• Relaxar, com els tranquil·litzants (alcohol, 

heroïna).

• Alterar les percepcions, com els al·lucinògens* 

(cànnabis, fongs, mescalina, LSD).

Algunes drogues, com l’alcohol o el 
cànnabis, poden provocar diverses 
d’aquestes reaccions segons el temps de 
consum, la dosi i la persona. Per exemple, 

poden començar activant (provocant un moment 

d’extrema eufòria), seguir causant una baixada 

que es percep com a relaxant i fins i tot provocar 

al·lucinacions* o sensacions terrorífiques que et 

persegueixen o que et tornaràs boig (la popular 

“paranoia” que molts descriviu). A més, a la 

llarga, poden empitjorar el funcionament de 

l’atenció, la memòria, la concentració, etc.

El consum de cànnabis és especialment 

perillós en adolescents que han tingut un 

primer episodi* psicòtic. Sabem que el cànnabis 

actua sobre alguns dels circuits cerebrals que 

resulten afectats en psicosi i que aquest consum 

augmenta el risc d’inici d’un episodi o de la 

recaiguda*. 

QUÈ SÓN LES DROGUES 

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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NOM FORMA DE 
CONSUM

SÍMPTOMES
 IMMEDIATS

EFECTES DESPRÉS
CONSUM HABITUAL

NOM
COMÚ

ALCOHOL Ingerit

• Desinhibició* (ganes de parlar, 
més activitat, rialles).

• Descoordinació.

• Confusió, malaptesa, 
alentiment.

• Disminució de la vigilància. 
Irritabilitat.

Alteració de la son.

Deteriorament intel·lectual.

Al·lucinacions, deliris*.

Cirrosi* (mal de fetge).

Cefalees* (mal de cap).

Cubata
Cacharro/Cachi

Mini
Copa

TABAC Fumat
• Relaxació.

• Disminució de la gana.

Bronquitis cròniques, 
emfisema pulmonar*.

Malalties del cor, úlceres 
d’estómac i duodè.

Càncer (pulmó, bucal, de 
laringe, faringe, esòfag, etc.).

Alteracions de visió perifèrica i 
visió nocturna.

Cigar
Piti

CÀNNABIS
Marihuana (flor)

Haixix (resina)

Pol·len

Fumats 

(barrejats 

amb tabac, 

generalment)

• Excitació inicial.

• Relaxació, somnolència*.

• Riure fàcil.

• Dificultats cognitives*: 
memòria, concentració, 
velocitat de processament.

• Alteracions: colors, so, 
distància, velocitat…

• Empitjora símptomes 
psicòtics.

• Accelera recaigudes 
psiquiàtriques.

Potencia símptomes psicòtics.

Alteració del desenvolupament 
intel·lectual: memòria, 
aprenentatge, atenció.

Desmotivació, apatia*, 
desinterès.

Augment de la gana.

Reducció de defenses. Asma, 
càncer de pulmó o de boca.

Apatia sexual.

Disfunció hormonal.

Porro
Peta
Canó
Maria
Herba
Xina

Xocolata
Grifa

5 PER QUÈ “NO A LES DROGUES”?: Consum de tòxics i la seva influència en la psicosi
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NOM FORMA DE 
CONSUM

SÍMPTOMES
 IMMEDIATS

EFECTES DESPRÉS
CONSUM HABITUAL

NOM 
COMÚ

COCAÏNA
Esnifada,

fumada,

injectada

• Eufòria*, plaer i benestar 
exagerat però passatger 
(conegut com rush).

• Agitació*, ansietat*, por.

• Insomni*.

• Dificultats per a la 
concentració.

• Augment de tensió arterial  
i pols.

Potencia símptomes 
psicòtics. 

Dificultat de la respiració, 
arrítmies*.

Mals de cap.

Disminució de la gana.

Insomni.

Deliris, idees suïcides, crisis 
de pànic.

Apatia sexual.

Farlopa
Perico
Crack
Base

Nevadito 
(cànnabis amb 

cocaïna)

Tallada
Tirito

OPIACIS
Morfina
Heroïna

Ketamina

Injectats,

inhalats/

fumats

• Benestar, relax, alleugeriment 
de preocupacions.

• Pèrdua de la gana.

• Deshidratació.

• Dependència* greu amb molt 
poca dosi.

Deteriorament intel·lectual.

Dificultat de la respiració.

Insomni.

Reducció de defenses.

Risc de contreure VIH.

Cavall
Brown sugar
Tailandesa
Calvin Klein 

(ketamina i cocaïna)

Special K

ANFETAMINA I 
DERIVATS 

(speed, èxtasi, etc.)
Ingerits

• Benestar, desinhibició.

• Hipersensibilitat al tacte.

• Desig de contacte físic.

• Sequedat de boca, nàusees, 
sudoració.

• Reducció del dolor.

• Contracció de mandíbules.

• Cansament, depressió*.
• Deshidratació.

Potencia símptomes 
psicòtics.

Deteriorament intel·lectual.

Disminució de la gana.

Insomni.

Depressió, ansietat, crisis de 
pànic.

Apatia sexual i impotència.

Pastilles
Pirules

PCP  
(Pols d’àngel)

Píndola de la pau
Cristal

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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NOM FORMA DE 
CONSUM

SÍMPTOMES
 IMMEDIATS

EFECTES DESPRÉS
CONSUM HABITUAL

NOM 
COMÚ

MDPV 
(Metilendioxipiro-

valerona)
Ingerida

• Hiperactivitat.

• Augment de la vigilància.

• Eufòria.

• Pèrdua de la gana i de la son.

Potencia símptomes 
psicòtics. 

Taquicàrdia*.

Hipertensió. 

Bruxisme* (carrisqueig de les 
dents).

Sudoració excessiva.

Dificultat per respirar.

Ansietat, pensaments 
suïcides.

MTV
Súper coke

Droga caníbal

LSD
BOLETS 

AL·LUCINÒGENS 
(amanita i 
psilocybe)

Ingerits,

fumats

• Dilatació de les pupil·les.

• Desinhibició. 

• Alteracions perceptives 
(formes, colors…). 

• Alegria excessiva. 

• Elevació del to muscular.

Potencia símptomes psicòtics. 

Mal ‘vitage’.

Agitació.

Al·lucinacions.

Atac de pànic.

Somnolència.

Alteracions gastrointestinals.

Àcid
Monguis

Matamosques
Mexicanes

INHALANTS 
(Coles) Inhalats

• Balboteig.

• Dificultats en la coordinació. 

• Al·lucinacions.

• Hostilitat.

• Mareig.

• Dilatació dels vasos sanguinis.

• Sensació de calor.

Potencia símptomes psicòtics. 

Mal de cap.

Deteriorament cognitiu*.

Erupcions al nas i boca.

Taquicàrdia.

Manca de coordinació.

Poppers
Gasos

5 PER QUÈ “NO A LES DROGUES”?: Consum de tòxics i la seva influència en la psicosi
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Les drogues, independentment de l’efecte buscat 

que puguin generar, també poden provocar 

danys importants a diferents nivells:

• FÍSIC, quan danyen l’organisme (ex.: 

bronquitis crònica o càncer de pulmó pel 

tabac).

• PSICOLÒGIC, quan danyen la relació de la 

persona amb el seu entorn* o amb si mateix 

(ex.: conflictes de parella, desconnexió, 

violència, pèrdua de la noció del risc o de la 

consciència de l’impacte de la conducta pròpia 

en els altres, alguna cosa aplicable a totes les 

drogues).

• PSIQUIÀTRIC, quan desencadenen alguna 

malaltia mental que, sense el consum de la 

droga, podria no haver-se manifestat mai.

DANYS QUE PODEN PATIR

"Mai ningú m'havia dit que els porros podien causar símptomes psicòtics. 
M'hauria agradat saber-ho quan me n'oferien els meus amics. Si hagués 

tingut aquesta informació, potser no seria aquí.  
Per què ningú ens ho diu?"

-Noi de 17 anys-

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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1 ESPORÀDIC: de tant en tant (ex.: 

celebracions).

2 HABITUAL: freqüentment i amb més 

quantitat de substància que el consum 

esporàdic. El consum de caps de setmana 

s’inclou dins d’aquesta categoria quan és 

major la proporció de caps de setmana que es 

consumeix que els que no.

3 PERJUDICIAL: quan ocasiona problemes de 

relació amb altres persones o una disminució de 

la teva productivitat en els estudis o la feina.

4 DEPENDENT: quan es té una necessitat 

inevitable de consumir en qualsevol moment i 

costi el que costi. Cada vegada es necessiten 

majors quantitats de droga i l’ús es converteix 

en un trastorn diagnosticable (que anomenem 

trastorn per ús de substàncies). En aquests 

casos, encara que la persona es diu a si 

mateixa “quan vull ho deixo”, en realitat no pot 

passar sense la droga. 

TIPUS DE CONSUM: QUAN COMENÇA A SER PERJUDICIAL?

5 PER QUÈ “NO A LES DROGUES”?: Consum de tòxics i la seva influència en la psicosi
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LA PRESSIÓ DELS 
COMPANYS POT PORTAR 

TANT A L’ÚS
COM A L’ABÚS

DE LES DROGUES.

L’ALCOHOL I EL 
TABAC SÓN DROGUES, 

encara que en ocasions no 
es considerin així socialment. 

Produeixen addicció* i el consum 
pot portar al fet que se’n consumeixin 

d’altres o es produeixi la barreja 
amb un altre tipus de drogues (per 
exemple, si ja fumes, serà més fàcil 

que en alguna ocasió fumis un 
porro en comptes d’un 

cigar).

NO TOT EL QUI CONSUMEIX 
DROGUES TÉ UNA ADDICCIÓ... PERÒ ÉS 

MÉS A PROP D’ARRIBAR A TENIR-LA
Totes les drogues poden crear dependència, i que 

la generin o no és condicionat principalment per la 
vulnerabilitat biològica o psicològica de cada persona. 
I el fet d’haver experimentat símptomes psicòtics et fa 

més vulnerable als efectes de les drogues. I aquest efecte és 
comparable al que provoca el sucre en excés per als diabètics. 
Les persones amb diabetis tenen una mala regulació del sucre 

en el pàncrees, de manera que consumir-ne altera tot el 
mecanisme i es necessita, en els casos més greus, un fàrmac 

que reguli l’activitat pancreàtica. En el cas del cervell en 
adolescents amb psicosi, les drogues actuen alterant el 
funcionament cerebral i l’alteració de base del cervell 
(vegeu model de vulnerabilitat - estrès) ha propiciat 

l’aparició dels primers símptomes. Com a 
resultat, apareixen recaigudes, cal fer 

ajustaments de medicació, etc.

RECORDA…

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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Hi ha circumstàncies psicològiques que 

faciliten la dependència a les drogues. Per 

exemple, tenir una autoestima* baixa, tenir 

dificultats per resoldre conflictes o per assumir 

responsabilitats. A més, hi ha factors socials 

que hi influeixen també, com ruptures o 

relacions amoroses, alguns ideals, modes 

i la influència d’amics que consumeixen, la 

por a sentir-te rebutjat o quedar-te sol... Totes 

aquestes circumstàncies poden tenir solucions 

alternatives al consum.

DEPENDÈNCIA 

5 PER QUÈ “NO A LES DROGUES”?: Consum de tòxics i la seva influència en la psicosi
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GRUPS DE RISC: ELS ADOLESCENTS

El risc d’iniciar el consum de tòxics és més gran en l’adolescència*, entre altres motius per la 
recerca de sensacions fortes pròpia de l’edat o pels nombrosos canvis físics, psicològics i socials 
que s’experimenten i que s’associen a una major intensitat en la vivència de dilemes personals.

Per altra banda, les diferències amb els pares poden fer que et sentis menys comprès per ells 
que pels teus amics. RESISTIR A LA PRESSIÓ D’AQUELLS QUE SEMBLA QUE MÉS ET COMPRENEN POT 
SUPOSAR UN DILEMA QUAN ES TRACTA DEL CONSUM DE TÒXICS.

En aquest sentit, és important recordar que l’elecció sobre el consum de drogues és possible si 
disposes de tota la informació necessària pel que fa als riscos o conseqüències del consum.
A través d’aquestes línies, el nostre objectiu és facilitar claus fonamentades en els estudis actuals 
i en l’experiència de molts anys treballant amb nois com tu.
 
Una de les qüestions importants quan es tracta del consum d’una droga són els efectes que aquesta 
produeix en el cervell, i més en concret sobre el que anomenem “sistema de recompensa*”. Aquest 
sistema o conjunt d’estructures cerebrals s’activa amb el consum de drogues i és el responsable 
de les sensacions de plaer. El seu objectiu és fer que vulguem repetir un o més comportaments per 
assegurar la nostra supervivència (per exemple, a través del plaer que experimentem al menjar). 
Però aquest sistema no només actua en favor de la nostra subsistència.

En el cas de les drogues, l’associació que s’estableix entre la substància que es consumeix i el plaer 
obtingut a través d’aquest sistema de recompensa és molt fort. Tant que el record (memòria) i la 
conducta (de cerca) que es genera, activa la nostra atenció perquè el plaer obtingut a través de la 
droga es mantingui, cosa que en conseqüència ennuvola la nostra capacitat de decisió. Per tant, 
la biologia juga un paper important en l’elecció lliure del consum, així que és essencial valorar 
aquests efectes -i també els que examinem a continuació- a l’hora d’iniciar-se en l’ús. 
 

ATREVEIX-TE A PENSAR !

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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Si el teu episodi psicòtic ha estat relacionat amb el 

consum de tòxics, tu ets sens dubte el que millor 

coneix l’associació que hi ha entre les drogues i 

l’aparició de símptomes psicòtics. 

Al llarg dels últims 20 anys, els estudis sobre l’ús 

d’algunes de les drogues que podem trobar al 

carrer (com LSD, marihuana / cànnabis / haixix, 

tabac o alcohol) i la  possible relació amb psicosi 

ens parlen d’un augment de la probabilitat per 
desenvolupar aquests símptomes a mesura 
que augmenta la freqüència d’ús i la dosi. 
Els experts estimen que entre un 8 i un 13% dels 

casos de malalties greus com l’esquizofrènia 

s’associen al consum de cànnabis durant 

l’adolescència. 

En aquesta etapa el cervell es troba 
en desenvolupament, cosa que et fa 
especialment vulnerable. En aquest sentit, tal 

com suggeria el model de vulnerabilitat-estrès 

que revisem, les persones amb una predisposició 

biològica al desenvolupament d’aquests símptomes 

són les que tindrien un risc més gran. D’aquesta 

manera, l’ús continuat d’aquestes substàncies, en 

un cervell vulnerable, podria desembocar en la 

presència o en l’augment de símptomes psicòtics. 

Evitar el consum d’aquestes substàncies 
després d’un primer episodi psicòtic redueix 
la possibilitat d’una recaiguda, amb la reducció 

consegüent de l’impacte que aquesta pot suposar 

en la teva vida (manca d’assistència a classe, 

baralles a casa, donar explicacions als amics, etc.).

CONSUM DE TÒXICS I LA SEVA INFLUÈNCIA EN LA PSICOSI

Realitza 
activitats sanes 
d’oci, com algun 

esport.

Informa’t,
pregunta els teus 

dubtes i opinions en un 
ambient de confiança, parlant 
amb algú que conegui el tema i 
que es preocupi per tu, perquè 
la comunicació pugui ser clara, 

serena i sincera i et pugui 
proporcionar informació 

veraç.
Expressa 

en l’ambient 
familiar o entre els 

amics aquelles idees 
que et

preocupin. 

Passa temps amb la 
teva família: el temps de 

qualitat (en el qual comparteixes 
aficions, inquietuds, desitjos i 
preocupacions) amb persones 

que es preocupen per tu t’ajuda a 
millorar la confiança i augmenta les 

possibilitats que puguis rebre el 
suport que necessites si et 

trobes malament.

   PER REDUIR
         O EVITAR
       EL CONSUM
                 DE
                DROGUES… 

5 PER QUÈ “NO A LES DROGUES”?: Consum de tòxics i la seva influència en la psicosi
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ATENCIÓ, FAMILIARS

Hem inclòs un capítol específicament dedicat al tema de consum de tòxics pels motius 
següents:

- És un tema que preocupa a la majoria dels pares quan tenen un fill adolescent.

- És una realitat desafortunada que l’ús i abús* d’alguns tòxics com el cànnabis s’ha estès d’una 
forma considerable en els últims anys. De fet, el cànnabis és la droga il•legal més consumida a 
la Unió Europea. Al nostre país, aproximadament el 33,6% de la població d’edats compreses 
entre els 14 i els 18 anys haurien consumit cànnabis alguna vegada a la vida, i prop del 16,1% 
n’haurien consumit en l’últim any. Quan s’analitzen les dades dins dels països membres de 
la Unió Europea, ens trobem que Espanya és al capdavant de la llista, únicament superada 
per Dinamarca i el Regne Unit. Fins a cert punt, aquesta espècie de normalització ha restat 
importància a aquest consum.

- Els adolescents, degut al seu moment evolutiu, són una població de risc per al consum, abús 
o dependència. El desig de ser acceptat pel grup, la tendència a creure’s invulnerables i a 
minimitzar les conseqüències negatives dels tòxics els fa particularment vulnerables. A més, 
la disponibilitat de les substàncies d’abús en àmbits d’oci dels joves és gran.

- Hi ha creences errònies o contradictòries sobre les drogues. Convé que els pares disposeu 
de dades reals sobre les substàncies de consum per així poder comunicar i intercanviar 
opinions amb els vostres fills. En ocasions, us sorprendreu que ells tinguin més informació (i 
desinformació) de la que us podeu imaginar. 

- Algunes drogues poden produir quadres psicòtics (psicosis tòxiques) o desencadenar quadres 
de psicosi perllongades en el temps, que no desapareixen amb l’eliminació del consum en 
persones vulnerables. 

- Les persones que han patit un episodi psicòtic són especialment sensibles als efectes nocius 
de les drogues, especialment si aquest episodi psicòtic va tenir relació amb el consum, de 
manera que les conseqüències negatives de les substàncies apareixen amb 
patrons d’ús “menors” que els de la població general. 

- La taxa de consum de drogues en pacients amb trastorns psicòtics 
és significativament més alta que a població sana. Aquest 
consum té profundes implicacions per al curs i el tractament 
de la psicosi i de fet, hi ha moltes evidències que suggereixen 
que aquells pacients que abusen de drogues i alcohol tenen 
pitjor pronòstic que aquells que no ho fan.

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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Una de les característiques de la psicosi 
una vegada que ha aparegut és que pot 
presentar recaigudes*, fins i tot malgrat  
complir amb el tractament o prendre 
adequadament la medicació. 

Per això, és crucial que tu i els teus familiars 

conegueu els senyals que apareixen abans 

d’una recaiguda perquè pugueu consultar 

aquest fet el més aviat possible i evitar la 

possible escalada dels símptomes.

 

Els primers senyals de la psicosi es diuen 

PRÒDROMS* i són canvis subtils (lleus) i 

poc específics en el comportament que sols 

experimentar abans del primer episodi*. El més 

freqüent és que, si ocorren altres episodis més 

endavant, els senyals d’una possible recaiguda 

siguin molt semblants als pròdroms que vas 

experimentar la primera vegada. 

Prevenció
recaigudesde

 MILLOR PREVENIR QUE CURAR:6
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Quan comences a trobar-te malament, la detecció 

dels senyals d’alerta us permet a tu i a la teva 

família estar preparats per afrontar millor una 

possible recaiguda i, en el millor dels casos, evitar-

la. 

Si saps identificar aquests senyals i consultes amb 

els professionals que et tracten, aquests podran 

intervenir i impediran que els símptomes empitjorin 

i sigui necessària l’hospitalització o apareguin 

conductes perjudicials, com intents de suïcidi o 

agressivitat*.

Recorda que en cada persona apareixen uns 

senyals determinats, per la qual cosa és important 

fer un esforç per identificar els que solen aparèixer 

en tu quan t’has vist a punt de tenir una crisi per 

així poder advertir la teva família i els terapeutes. 

Convé fins i tot que vagis construint la teva pròpia 

llista de senyals que aprecies com de recaiguda, 

basant-te en experiències prèvies i en la teva forma 

de ser.

A la pàgina següent et presentem una llista amb 

els senyals de recaiguda més freqüents: 

PER QUÈ HE D’ESTAR ATENT A SENYALS DE RECAIGUDA?

"Els dies van passar, els mesos també, tot anava força bé, la veritat. De 
tant en tant tenia de nou al·lucinacions: suposo que devien ser recaigudes 
o, almenys, va ser el que vaig llegir a la guia del grup de psicoeducació 
al qual anava. Sembla que eren d'allò més normals, però tot i així havia 

d'ntentar que no les tingués." 
-Noia de 15 anys-

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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EL PAPER DELS TEUS FAMILIARS EN LA 
DETECCIÓ DE SENYALS DE RECAIGUDA 

POT SER FONAMENTAL!
PERMET QUE T’AJUDIN 

A DETECTAR-LOS. 

Alguns senyals són com els símptomes típics 

d’una crisi, però més lleus. L’important és que 

apareixen quan encara no s’ha desencadenat 

la crisi, cosa que us dona a tu i a la teva família 

un marge d’acció.

SENYALS DE RECAIGUDA MÉS HABITUALS

COMPORTAMENTS
•  Inquietud.

•  Dificultats en el son.

•  Agitació*.

•  Falta d’energia.

•  Lentitud de pensament i 
moviments.

•  Empitjorament dels resultats a 
l’escola o a la feina.

•  Aïllament social.

•  Postures estranyes.

•  Mirada fixa durant molt de temps.

•  Vestir peces estrafolàries o 
inusuals per a tu.

•  Descuit de la higiene personal.

PENSAMENTS
•  Dificultats de concentració. 

•  Fàcil distracció.

•  Preocupació excessiva per petites coses. 

•  Desconfiança, suspicàcia o dubte 
constant. 

•  Bloqueig de pensament. 

•  Ús de paraules peculiars. 

•  Comentaris sense sentit. 

•  Obsessió amb temes religiosos. 

•  Augment o disminució de l’interès en la 
sexualitat.

EMOCIONS
•  Tristesa. 

•  Irritabilitat.

•  Culpa. 

•  Ansietat* (nerviosisme). 

•  Falta de confiança en un mateix.

•  Pèrdua del sentit de l’humor. 

•  Plor excessiu o riure sense motiu. 

•  Donar una importància inusual a 
notícies o comentaris dels mitjans 
de comunicació. 

•  Sentir-te malament, inquiet o 
emocionat sense un motiu clar.

.

6 MILLOR PREVENIR QUE CURAR: Prevenció de recaigudes
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REGISTRE DIARI DE CONDUCTES BÀSIQUES:
Una bona manera de detectar canvis en el comportament, és portar un registre diari d’algunes 

conductes bàsiques com la presa de medicació. És important que tu mateix facis el teu propi 
registre i triïs un moment concret per omplir-lo cada dia.

És molt útil també si tu mateix tries una persona 

de la teva família encarregada “d’avisar” quan 

comenci a detectar senyals de recaiguda. 

Aquesta persona pot ser també qui t’ajudi a 

omplir el registre diari i, sobretot, a observar les 

conductes més destacables del dia, de manera 

que acabis tenint una millor consciència* del que 

et passa. 

L’elecció d’aquesta persona ha de ser 
negociada, mai imposada per la teva 
família. És millor si és algú amb qui tu 
tinguis una relació més propera o de 
confiança. 
Un cop detectats els senyals de recaiguda, el 

pas següent és l’elaboració del teu propi  

PLA D’ACCIÓ per prevenir la crisi. 

PERSONA DE CONFIANÇA 

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

DIA MEDICACIÓ PRESA EFECTES SECUNDARIS ESTAT GENERAL CONDUCTES DESTACABLES 

Sí    Una mica de son
Una mica
ansiós

Content amb la
teràpia
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Al llarg del curs de la psicosi es poden produir 
crisis. Ens referim a canvis més o menys bruscos 

en el curs del trastorn* o a situacions complicades i 

difícils de manejar. 

La millor forma d’evitar-les és prevenir-les i 

reconèixer els seus primers símptomes, per 

poder comunicar-ho ràpidament als professionals 

i que ells t’ajudin a afrontar les crisis al més 

aviat possible. Ja hem parlat anteriorment de la 

importància de reconèixer els signes* i símptomes 

primerencs. Dedicarem també un capítol per parlar 

dels factors protectors que pots potenciar en el dia 

a dia (per exemple, un ambient emocionalment 

distès).  

No obstant, i malgrat això, es pot donar el cas que 

passi una crisi. Com diu la dita popular: “millor 

prevenir que curar”. En aquests casos, convé 
anticipar-se i tenir un pla escrit d’intervenció 
al qual recórrer i que s’haurà elaborat i 

consensuat prèviament per totes les persones que 

hagin d’intervenir-hi.

 Maneig
                   d’unacrisi

 S.O.S.: S.O.S.: 7
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Nom i telèfon del teu terapeuta principal 
(psiquiatre, psicòleg, infermer, metge de 
família, treballador social ...) i del centre 

d’urgències psiquiàtriques a què has 
d’acudir.

Llista de responsabilitats del teu 
familiar de confiança (per exemple, 

avisar amics, al centre d’estudis, a la 
feina, encarregar-se de les finances, 

cura dels germans si n’hi ha, etc.).

Nom i telèfon del familiar amb qui 
més confiança tinguis i l’autoritat del 

qual respectis.
Llista de medicació.

DADES EN EL PLA D’ACCIÓ
Aquest pla, que podeu escriure en una targeta o al mòbil per tenir-lo sempre accessible, 
contindrà algunes de les dades següents:

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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En ocasions, i malgrat posar tots els mitjans al teu 

abast, cal recórrer a un ingrés hospitalari o una 

atenció especialitzada intensiva per tractar les 

crisis. Procura entendre-ho com a part del procés i 

no viure-ho com un fracàs.  

Si t’és possible, col·labora en tot el que puguis amb 

les persones que et tracten perquè la crisi sigui 

BREU i puguis aprofitar l’hospitalització. 

Evita DISCUSSIONS 
SOBRE EL QUE CAL 

FER: confia en els qui 
t’estimen.

Evita l’AGRESSIÓ:
la violència només 
genera violència. 

Evita 
AMENAÇAR
I CRITICAR
de forma 

destructiva.

Evita 
CONDUCTES 
DESAFIANTS.

NO CRIDIS 
per fer-te 
escoltar.

QUAN SENTIS QUE LA SITUACIÓ
  S’ESCAPA DEL TEU CONTROL

7 S.O.S.: Maneig d’una crisi

No esperis que la teva 
família o el teu entorn et 

SEGUEIXIN EL CORRENT SI ESTAN 
EN DESACORD amb tu: escolta el 

que hagin de dir-te. No és necessari 
que estiguis d’acord amb tot per 

poder-te deixar ajudar en aquests 
moments de confusió i puguis 

reprendre les regnes de tu 
mateix. 
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 En situacions en què et sents 
inestable és convenient:

• Reduir el ritme de vida i 
tractar de descansar. 

• Evitar l’excés d’activitat.

• Evitar l’alcohol.

• No prendre decisions 
importants en aquests 
moments i esperar a estar 
més estable i en condicions 
de sospesar pros i contres. 

NO ENGANYIS O 
INTENTIS ENCOBRIR LA 

REALITAT 
del que et passa o preocupa 

(un exemple que et pot ajudar és 
que, per molt que un escombri 

la brutícia i l’oculti sota 
d’una catifa, aquesta no 

desapareix).

No tractis de 
convèncer els qui 

t’envolten que VEGIN LES
COSES COM TU. Recordes 

alguna vegada que ho hagin 
fet amb tu?

Va funcionar?

LES CRISIS PODEN PASSAR FINS 
I TOT PRENENT LA MEDICACIÓ 
CORRECTAMENT I PODEN SER 

DEGUDES AL FET QUE NECESSITES UN 
REAJUSTAMENT FARMACOLÒGIC.
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QUÈ ÉS L’ESTRÈS?
És la resposta natural del nostre organisme 
(cos i ment) davant de canvis en l’entorn 
o esdeveniments amenaçadors o 
potencialment nocius. Per descriure-ho solem 

dir que estem ansiosos (nerviosos).

Gràcies a l’estrès*, el cos es prepara per a l’acció 

(instint de supervivència) i la ment es prepara per 

a possibles canvis davant d’una situació nova. A 

l’ésser una resposta natural del nostre organisme 

per defensar-nos i garantir la supervivència, l’estrès 

no és dolent en si mateix. L’estrès deixa de ser 
saludable i adaptatiu quan:
• És massa intens o desproporcionat a la 

situació real que l’ha generat.

• Persisteix encara que la situació que el va 

causar ha desaparegut. 

• Apareix en situacions que no són realment 

amenaçadores o nocives.

Influència de
                  l’estrès

 DELS NERVIS:8
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El teu nivell d’estrès depèn dels esdeveniments 

que vius i de la valoració que facis dels teus propis 

recursos per afrontar-los. Per tant, encara que no 

pots canviar els esdeveniments que ocorren al teu 

voltant, sí que pots intentar modificar la teva manera 

de percebre’ls i aprendre estratègies per resoldre’ls 

més eficaçment.

Per controlar l’estrès és important reconèixer els 

senyals fisiològics*, cognitius* i conductuals* típics 

dels estats de nerviosisme. Un cop coneguts 

aquests primers senyals, ja estarem preparats per 

identificar les situacions que els provoquen i fer-ne 

una llista. En aquest punt passarem a plantejar-nos 

les preguntes següents:

"Tu no te n'adones del que t'està passant. No saps el que et passa, 
només saps que són canvis d'humor, que tens marejos, no et mantens en 

peu ... i una de les causes en el meu cas va ser l'estrès." 
-Noia de 15 anys-

COM EM SENTO DAVANT D’AQUESTA 
SITUACIÓ? QUINS CANVIS NOTO EN EL 

MEU COS?
I EN LA MEVA MANERA DE PENSAR?

COM ACTUO DAVANT EL QUE EM POSA 
NERVIÓS?

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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Aquestes preguntes donaran pas a l’elaboració 

d’un PLA D’ACCIÓ en els tres nivells de què 

parlàvem abans:

• Nivell fisiològic o corporal: modular l’activació 

corporal. Això pot aconseguir-se amb diferents 

tècniques com tècniques de relaxació, control 

de la respiració, exercici físic, etc. 

• Nivell cognitiu o de pensaments: quan 

estem nerviosos acostumem a exagerar 

el que és negatiu. Si reconeixem aquestes 

exageracions derivades de l’ansietat*, podem 

intentar canviar-les per pensaments més 

realistes, optimistes i adequats a la solució del 

dilema que portem entre mans.

• Nivell conductual o de comportament: 
generalment, quan alguna cosa ens estressa 

tendim a evitar-la o a actuar impulsivament 

(sense pensar en les conseqüències del que 

fem), i ambdues conductes solen resultar 

bastant poc eficaces. Entre aquest tipus 

de conductes podem trobar ara el consum 

de substàncies (alcohol, drogues* ...) o la 

tendència a tancar-nos en nosaltres mateixos, 

aïllant-nos del món. Aquestes solucions 

podrien semblar efectives a curt termini, però 

a la llarga produiran un efecte rebot*: és a dir, 

que la propera vegada que ens enfrontem a un 

problema similar la càrrega d’ansietat serà més 

gran. Com ja hem esmentat, una avaluació 

detinguda de la situació i la petició d’ajuda 

per afrontar el problema que no sapiguem 

solucionar seran millors opcions que no pensar 

i fugir (evitar).

8 DELS NERVIS: Influència de l’estrès
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Igual que l’estrès pot afavorir l’aparició de 

símptomes psicòtics, patir una psicosi sol 
resultar estressant. Això pot derivar en un 

cercle viciós en què l’estrès que generen els 

símptomes et creï més tensió encara i, a la 

vegada, pot agreujar els símptomes. Per això 

és tan important aprendre a reduir l’estrès i les 

situacions que el generen.

És molt important que no estiguis ni 

HIPOESTIMULAT (és a dir, aïllat de la resta) ni 

SOBREESTIMULAT*(amb algú a sobre a tota 

hora). 

Una cosa que ajuda a modular l’estrès és 
ajustar les expectatives. Per exemple, tingues 

en compte que quan predominen els símptomes 

negatius* (falta d’energia, dificultats per gaudir...), 

pot resultar difícil que facis exercici físic a hores 

fixes cada dia. Llavors pot resultar menys 

estressant marcar-te altres objectius realistes i 

menys ambiciosos, com fer el llit o parar taula. 

A nivell

cognitiu o de 
pensaments:

“no ho podré suportar”, “mai 
tiraré endavant”, “soc pitjor 

que els altres”, etc.

A nivell 
fisiològic o 
corporal: 

tensió, sudoració a les mans, 
palpitacions*, boca seca, 

etc. 

A nivell 
conductual o de 
comportament: 

fugida de la situació, menjar 
compulsivament, ús de tòxics, 

etc. 

L’estrès es manifesta en el teu propi cos, en els 

teus pensaments i en el teu comportament. 

COMPONENTS
        DE L’ESTRÈS

PSICOSI I ESTRÈS

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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Una bona relació familiar és un factor essencial 

per a la recuperació i el manteniment de la 

millora. Un entorn* acollidor, previsible i 
ordenat t’ajudarà a recuperar la sensació 
de seguretat. No obstant això, en ocasions, la 

convivència diària està desgastada per la pressió 

de la vida quotidiana, per tensions entre els 

membres de la família o per algun problema de 

comunicació que existeixi. La convivència llavors 

suposa un esgotament i un sobreesforç que pot 

acabar desencadenant estrès* entre els membres 

de la família. Per això és tan important que els 

professionals, a més de donar informació als teus 

Factors  protectors
        a la psicosi

1 Aquestes recomanacions són aplicables a totes les persones amb les que convivim: altres familiars com avis o oncles, educadors, germans, etc.

RELACIÓ AMB LA FAMÍLIA1

familiars perquè comprenguin què t’està passant, 

els donin suport, potenciïn les seves fortaleses i els 

ajudin a resoldre les diferències que sorgeixen fruit 

del natural desgast de la convivència.

 

Per la tendència a l’aïllament social que podria 

produir-te la psicosi, és probable que durant 
un temps hi hagi algun membre de la teva 
família que passi més temps amb tu a casa, 
acompanyant-te, fent-se responsable de les 

teves atencions. És important que la teva família 

mantingui un contacte fluid amb el terapeuta 

perquè aprengui com pot ajudar-te.

Són els factors que poden millorar la teva evolució i prevenir l’aparició de crisi.  

9 PER CUIDAR-ME:
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"Sí: la meva filla, això ho repeteixo tots els dies de la meva vida, té 
un trastorn bipolar. Però no hi ha diagnòstic a la vida que impedeixi 
estimar-la cada dia més, i mai deixaré de lluitar per arribar a veure i 

compartir al costat d'ella tot el que ens queda per viure."
-Mare d'una noia de 15 anys-

RELACIÓ AMB EL TERAPEUTA

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.

El terapeuta et donarà suport de manera 

individualitzada i estarà, en la mesura de les 

seves possibilitats, a disposició dels teus familiars 

per assessorar-los i orientar-los. Disposa dels 
coneixements necessaris i treballa en equip* 
per buscar la recuperació i el manteniment 
de la teva salut. És molt important que la 

comunicació amb el professional responsable del 

teu cas sigui bona, que hi confiïs i que li expliquis 

amb sinceritat les teves vivències i sentiments. Ell 

podrà ajudar-te millor si et coneix bé i sap tot el que 

et passa.

Aquesta informació és confidencial, però a ell 

l’ajudarà a prendre les decisions més convenients 

pel que fa al teu tractament (ex.: canvi en la dosi de 

medicació, periodicitat en les cites...) perquè així 

puguis recuperar-te com més aviat millor. 
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El repte bàsic que hem de plantejar és assolir 

l’estabilitat* dels símptomes: arribar a un estat 
el més semblant possible a quan et trobes 
bé.

El tractament té també com a objectius 
el teu benestar personal, fomentar una 
adequada autoestima* i que puguis 
mantenir relacions personals satisfactòries. 
En darrer terme, s’ha de promoure una millora 

duradora. Per això és important que t’entrenis i 

adquireixis habilitats que et preparin per resoldre i 

afrontar els problemes que la psicosi et planteja i 

els que et vagin sorgint en la teva relació quotidiana 

amb la família, amics, professors i companys de 

col·legi. 

Perquè les dificultats i els conflictes no et desbordin 

i la teva vida sigui el més estable possible, pots 

aprendre habilitats que t’ajudin a resoldre’ls. 

En la pàgina següent pots accedir a algunes 

actituds i habilitats útils.

ESTABILITAT

9 PER CUIDAR-ME: Factors protectors a la psicosi
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"L'objectiu ara és que ella pugui portar una vida la més normalitzada 
possible, que sàpiga identificar els símptomes i, sobretot, que sigui feliç."

-Mare d'una noia de 18 anys-

HABILITATS
D’AFRONTAMENT
Aquestes són algunes actituds* i habilitats 

d’afrontament per resoldre els dilemes que se’t 

plantegen en cada moment:

Descriu 
la situació el més 

objectivament possible. 
Tracta de no interpretar, perquè 
al fer-ho és més probable que 

et deixis influir per les teves 
experiències anteriors i que et 

sigui més difícil valorar el 
moment present tal 

com és. 

3
Evita generalitzar 

a problemes passats. 
No barregis assumptes i 
relacions amb situacions 

més o menys desagradables 
que et poguessin haver 
passat anteriorment. 

2

Reflexiona 
sobre els 

avantatges i 
inconvenients de cada 
situació. Prioritza les 

opcions sospesant 
avantatges i 

inconvenients.

5 Tria 
quina de les 

alternatives és més 
convenient. Organitza 

un pla d’acció 
concretant què faràs, 

quan, on, amb 
qui, etc. 

6

Defineix amb 
claredat el dilema, 

tal com és. Tracta de 
ser objectiu. S’identifica 
exactament el que t’està 

molestant:
descriu-ho. 

1

Quan busquis 
possibles 

alternatives de com 
actuar, fes una llista de 

totes les possibilitats 
que se t’acudeixin. 

4

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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Realitza activitats relaxants, com 
un bany nocturn i un got de llet 

calenta abans de dormir.

Practica algun esport (millor que 
no sigui de risc). Evita practicar 

esport just abans d’anar a dormir.

Manté horaris regulars de son: sopa 
d’hora i de forma lleugera.
INTENTA EVITAR L’ALCOHOL.

Relaciona’t amb amics i familiars 
que et facin sentir bé.

No mengis gaires greixos, evita el 
pica-pica i procura fer cinc àpats 
al dia (esmorzar, mig matí, dinar, 

berenar i sopar).

Realitza activitats que t’agradin, 
com treure el gos, anar al futbol, fer 

manualitats, etc.

Ves al llit només per dormir quan 
tinguis son i sigui l’hora i aixeca’t 
del llit ràpidament al despertar.

ESTILS DE VIDA 
SALUDABLES

9 PER CUIDAR-ME: Factors protectors a la psicosi
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És fonamental que la teva família o les persones 

amb qui vius s’impliquin donant-te suport per 

aconseguir aquests objectius. Repartir les 

tasques i responsabilitats de casa entre tots 

per no sobrecarregar un dels membres de la 

família té molts altres avantatges. Segurament, 

et farà bé que facin tot el possible per motivar-te 

i incentivar-te. Una manera molt efectiva de fer-

ho és quan reforcen els teus èxits i iniciatives 

per petits que siguin. Explica’ls com poden 
donar-te suport i demana’ls que comptin 
amb tu per a la planificació de qualsevol 
activitat que calgui realitzar.

També és important que t’organitzis per 
poder fer el que t’agrada, especialment si 

és un hàbit saludable*. Sabem que algunes 

activitats són molt beneficioses per al nostre 

sistema nerviós, especialment quan aquest està 

en desenvolupament. Realitzar exercici físic, 

interpretar algun instrument musical, cantar, 

ballar o simplement escoltar música una estoneta 

cada dia o llegir alguna cosa que t’agradi (quinze 

minuts al dia, per exemple) i dedicar diversos 

moments del dia a relaxar-te (trobar una postura 

còmoda, respirar correctament i centrar l’atenció 

en la respiració, aconseguir deixar la ment en 

blanc o dirigir la nostra activitat mental cap a 

continguts positius) poden facilitar una millora 

molt important de la teva qualitat de vida. Totes 

aquestes activitats són fàcils de realitzar i segur 

que alguna fins i tot et ve de gust.

ESTILS DE VIDA SALUDABLES

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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ATENCIÓ, FAMILIARS
Sovint, quan les famílies tenen conflictes importants o s’enfronten a la tasca de gestionar problemes 
emocionals greus, s’obliden de parlar d’altres temes diferents al que els preocupa. Els problemes 
es converteixen en el centre de les converses, cosa que acaba empobrint la vida familiar. Les 
persones d’aquesta família comencen a sentir que prefereixen evitar el contacte entre uns i altres. 
Progressivament, pot acabar produint-se un enrariment de les relacions, un trencament dels llaços 
emocionals i un aïllament de les persones en el si de la família fins al punt que el nucli social que ens 
hauria de sostenir i donar suport acaba sent un grup “d’enemics a casa”.

Al centrar-se sobretot en els problemes, la família també pot influir negativament en el pacient, 
a qui, sense voler, s’assenyala, i pot arribar a transmetre la imatge que tot en ell és problemàtic, 
cosa  que també li resta oportunitats d’expressió dels seus aspectes més sans i adaptatius. Aquest 
mateix efecte es pot produir en la resta dels membres de la família, que al tornar una i altra vegada 
sobre els aspectes negatius i preocupants de les seves vides, van veient disminuït el seu sentiment 
de competència. 

9 PER CUIDAR-ME: Factors protectors a la psicosi
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Sabem que, a causa de l’enrenou propi de l’estil de vida actual, a les famílies els resulta complicat 
trobar-se de forma relaxada i plaent i aplicar el que recomanem a continuació. Per això, volem 
emfatitzar com n’és de convenient que les famílies (o les persones que convisquin amb els nois) 
facin el possible per aconseguir:

1. Crear un ambient predictible: mantenir rutines familiars.              

2. Cuidar-se: no perdre contacte amb els amics, mantenir 
espais de gaudi i d’oci.              

3. Crear una cultura familiar de comunicació fluida (vegeu el 
capítol següent: “Importància de la comunicació”). Crear 
espais de xerrada neutra o no carregada emocionalment 
(parlar de temes agradables).              

4. Evitar discussions acalorades o expressions d’emocions 
excessives; això no vol dir que un no expressi el desacord. Els 
desacords són normals, però es poden transmetre de manera 
que no resultin nocius. Dedicarem un capítol complet a com 
millorar la comunicació.              

5. No deixar per a demà el que puguis dir avui. Únicament deixa 
per a demà el que no puguis dir avui d’una forma modulada.
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Les relacions familiars o amb altres persones 
no són, en si mateixes, causa de psicosi.
No obstant això, certs estils de relació o 

comunicació poden contribuir a crear tensions, i 

aquestes poden precipitar l’aparició de símptomes i 

recaigudes en persones vulnerables o que ja hagin 

experimentat algun episodi* psicòtic. 

   Importància
          de la
  comunicació

QUAN VULGUIS DIR ALGUNA COSA, DIGUES-HO CLARAMENT, 
EXPRESSA-HO SENSE EMBUTS I TRACTA DE FER-HO EN UN TO 

CALMAT. SI ET COSTA MOLT FER-HO DE FORMA ESPONTÀNIA, POTS 
PREPARAR-HO AMB EL TEU TERAPEUTA. 

 HI HA ALGÚ AQUÍ?10
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Parlarem de dos models de comunicació: el verbal 
o “el que es diu” i el no verbal* o “com es diu.” El 

verbal permet transmetre missatges clars. El no 

verbal és indirecte i ha de ser interpretat per qui 

t’escolta. De vegades aquest últim té més força 

comunicativa que el verbal. 

La comunicació amb les persones que t’envolten 

ha de ser CLARA, DIRECTA I CONCRETA, basada 

en el component verbal i sense donar peu a una 

interpretació errònia del component no verbal 

per part de les diferents persones implicades en 

la comunicació, perquè això sol ser una font de 

confusió i conflictes. Pot ser que a vegades no 

et sentis bé i actuïs cridant l’atenció dels teus 

éssers estimats amb conductes inadequades 

perquè ens costa transmetre el que ens passa. 

En el fons, amb això llancem el següent 

missatge: “Vull que em vulgueu” o “vull que 

escolteu el que he de dir i no sé com dir-ho”. 

Utilitzar aquests comportaments com 
a crida d’atenció (per exemple, les 

desobediències, no anar a classe, etc.) resulta 
ineficaç perquè aquests comportaments:

• No comuniquen realment el que vols, el que 

necessites de l’altra persona o el que sents.

• Confonen els altres i donen lloc a malentesos. 

• En lloc de solucionar els problemes, en 

ocasions els engrandeixen.

MODELS DE COMUNICACIÓ

UNA INTERPRETACIÓ 
ERRÒNIA DEL MISSATGE 

NO VERBAL 
 

(ex.: el teu pare té mala cara 
perquè ha tingut un dia dur a 
la feina i tu penses que està 

enfadat amb tu).

QUE LA PART VERBAL I 
LA NO VERBAL SIGUIN POC 
CLARES I AIXÒ DIFICULTI LA 

COMPRENSIÓ
 

(ex.: davant d’una pregunta
directa respons amb evasives com 

“m’ho dius a mi”,
“no em passa res”).

ORÍGENS DELS CONFLICTES 
DE COMUNICACIÓ

QUE EL MISSATGE VERBAL 
I EL NO VERBAL SIGUIN 

CONTRADICTORIS 

(ex.: dius que estàs bé
però ho dius cridant

i enfadat). 

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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 • COMUNICACIÓ INFORMATIVA: parlar 

únicament del que ha succeït, sense 

transmetre el que aquest esdeveniment 

suposa per a qui ho està explicant. És una 

comunicació “tipus telenotícies”.

• COMUNICACIÓ RACIONAL: a més d’explicar el 

que ha passat, s’introdueixen opinions i reflexions 

d’un mateix per influir en qui l’escolta. 

• COMUNICACIÓ EMOTIVA I PROFUNDA: 
informa sobre sentiments, afectes* i emocions. 

És la millor forma de comunicació amb els teus 

éssers estimats, ja que així comparteixes la 

teva intimitat i connectes més profundament i 

satisfactòriament amb ells. 

Generalment, solem emprar una barreja 
dels diferents tipus. Segons el context i el 

moment, utilitzem preferentment una forma de 

comunicació o una altra. Saber comunicar bé és 

un art que es pot aprendre.

L’absència de comunicació emotiva i profunda en 

una família pot provocar en els seus membres 

sentiments de soledat o d’abandó i a la llarga 

conduir a la recerca de gratificacions en un altre 

lloc; sovint això es fa de forma inadequada (ex.: 

entaular relacions amb persones que poden 

perjudicar-nos per satisfer la necessitat d’afecte, 

consumir tòxics, etc.).

TIPUS DE COMUNICACIÓ

L’ABSÈNCIA DE COMUNICACIÓ EMOTIVA I PROFUNDA EN UNA FAMÍLIA 
POT PROVOCAR EN ELS SEUS MEMBRES SENTIMENTS DE SOLEDAT O 

D’ABANDONAMENT.

 HI HA ALGÚ AQUÍ?: Importància de la comunicació10
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És molt freqüent trobar famílies o entorns* en 

què només es parla quan hi ha problemes 
o per cridar l’atenció als altres pel que 
fan malament. No estan acostumats a 

comunicar emocions positives. La comunicació 
d’aspectes positius serveix per reforçar el 
vincle* entre les persones i crear un marc 
de respecte mutu. A més, és molt més fàcil 

aconseguir que una conducta es repeteixi quan 

ha estat reforçada (sobretot quan el reforç és 

de tipus social: un somriure, un afalac, una 

abraçada...), de manera que cada vegada que un 

dels membres de la família realitza una conducta 

positiva, hauria de ser reconeguda i premiada 

pels altres. 

Les persones que han experimentat 
símptomes psicòtics poden témer ser 
rebutjades. Per això, aquest tipus de reforços 

positius són de vital importància per restablir un 

bon concepte d’elles mateixes.

També és crucial evitar la crítica constant i la 

desqualificació personal o mostrar un altre tipus 

d’actituds extremes com la sobreprotecció*. Això 

no vol dir que se’ls hagi de donar la raó en tot 

moment ni seguir-los el corrent.

Un dilema que solen presentar els familiars 

és com comunicar-se amb les persones amb 

símptomes psicòtics quan estan condicionades 

pels continguts delirants del pensament i estan 

convençudes d’alguna cosa que és irrebatible 

amb cap argumentació lògica. En aquests 
casos, no convé posar-se a discutir amb 
elles intentant treure-les de l’error.
És més adequat escoltar-les i expressar 

clarament i amb gran respecte que s’entén la 

vivència, al temps que se’ls comunica que es 

dubta de la realitat última dels pensaments 

delirants. A més, convé afegir que ens adonem 

d’allò pel que estan passant i que no ens agrada 

veure’ls patir. 

COMUNICACIÓ D’ASPECTES POSITIUS

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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No acumulis emocions 
negatives sense 

expressar-les, ja que, 
quan “s’esclata”, se sol fer 

de forma destructiva i 
desproporcionada. 

Evita etiquetar 
negativament els 

altres. Les etiquetes 
negatives posen l’altre a 

la defensiva. 

Evita els termes 
“sempre” i “mai”, ja que 
rares vegades són certes 
i solen posar l’altre a la 

defensiva. 

Dona 
missatges 

específics. Dir “ets un 
pesat” és molt menys útil 

que “m’agradaria que no em 
repetissis tantes vegades que 

ordeni la meva habitació; només 
cal que m’ho diguis una vegada”. 

Més que una crítica, el que 
es fa és una proposta de 

canvi.

Tria el lloc i el moment 
adequats per a cada 

conversa en funció del que 
vulguis comunicar: si es tracta 
d’una crítica, és millor fer-la a 

soles amb l’altre, mentre que si 
es tracta d’un elogi serà bo que 

estigui envoltat de persones 
importants per a ell.

Discuteix els 
temes d’un

en un. 

PER MILLORAR LA COMUNICACIÓ

 HI HA ALGÚ AQUÍ?: Importància de la comunicació10
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Alguns dels teus comportaments rebels 
desconcertants no es deuen als símptomes 
psicòtics, sinó al moment vital en què et 
trobes: l’adolescència*. 

L’adolescència pot ser una època difícil pels 

nombrosos canvis (físics, emocionals i socials) 

que has d’experimentar. 

A vegades et tractaran com un nen (la teva 

opinió no es té en compte, no pots expressar 

lliurement els teus sentiments...), mentre que 

en altres t’exigiran com a un adult (has de ser 

responsable, emocionalment estable...).

"Vaig anar a molts psicòlegs i a algun o altre psiquiatre. Alguns deien
que era rebel, altres opinaven que formava part de l'adolescència." 

-Noia de 15 anys-

Característiques pròpies
de

l’adolescència

 ENTENENT-ME A MI MATEIX: 11



93

En l’adolescència les persones descobrim 

la nostra identitat i ens anem definint com a 

persones. Per això, hem de respondre tres 

preguntes: “Qui sóc jo?”, “què vull?” i 
“de què sóc capaç?”. Òbviament, això és 

una cosa que un segueix fent tota la vida. 

No obstant això, en l’adolescència aquestes 

preguntes es fan més importants.

El paper dels teus pares en aquest període 

de la teva vida és crear un entorn* que 

t’ajudi a respondre a aquestes preguntes 

satisfactòriament i sense greus trastorns ni 

patiment.

De vegades, aquesta recerca d’identitat et 

porta a rebutjar algunes de les aficions i 

costums típics de la teva infantesa o mostrar 

interessos que s’aparten dels de la resta de 

la família, cosa que els teus pares poden 

interpretar negativament perquè a ells també 

els costa reconèixer que et fas gran i senten 

amenaçada l’autoritat que tenien sobre tu quan 

eres petit.

  

Que vagis sent més independent no vol dir 

que hagis de desobeir o rebutjar l’autoritat 

dels teus pares. Vol dir que t’hi podràs 

anar relacionant més d’igual a igual i usant 

formes d’interaccionar més adultes (parlant, 

negociant, etc.). 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ADOLESCÈNCIA

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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Durant l’adolescència apareixen tres necessitats 

fonamentals:

• Intimitat (la teva vida personal).

• Autonomia (valer-te per tu mateix, sense 

necessitar tant els teus pares).

• Originalitat (trobar la forma de diferenciar-te 

dels altres).

La recerca d’aquestes necessitats requereix 

consell, suport, supervisió i comprensió per part 

de les persones que t’estimen i que tenen més 

experiència en la vida que tu (ells van passar pel 

mateix).

Per a tu, en aquesta etapa, els amics íntims, els 

secrets, els diaris personals... són molt importants 

i les persones adultes del teu entorn haurien 

de saber deixar-te un espai personal per 
trobar la teva pròpia identitat.

Necessites prendre decisions i assumir-ne la 

responsabilitat. Els pares que no respecten 
aquestes necessitats solen provocar la 
infantilització de l’adolescent o la seva 
ruptura violenta amb els models familiars. 
Com més inflexible i rígida sigui la família, més 

radical serà la manera de buscar l’autonomia.

De vegades, els teus pares podrien reaccionar 

de manera impositiva davant la teva necessitat 

d’expressar la teva originalitat. Per exemple, 

forçant que et comportis d’una determinada 

manera “perquè en la nostra família sempre ho 

hem fet així”. Aquestes actituds podrien portar-te a 

 ENTENENT-ME A MI MATEIX: Característiques pròpies de l’adolescència11
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vegades a expressar la teva originalitat entre els 

teus amics o en els teus àmbits de relació usant 

comportaments inadequats o perjudicials que a la 

llarga només aconsegueixen distanciar-te encara 

més dels teus éssers estimats. En el millor dels 

casos, hauries de poder sentir que tens un lloc 

propi i un paper singular dins de l’entorn familiar. 

Moltes vegades, les “crisis d’originalitat” no són 

més que formes de protesta perquè t’escoltin 

i et reconeguin. Tens dret al fet que els altres 

t’admetin tal com ets, però per això has de donar 

indicis que saps estimar-te i respectar-te, mostrant 

actituds responsables i sanes cap a tu mateix i 

cap als altres.

A més de tot això, durant l’adolescència 

necessites que et dediquin TEMPS, INTERÈS, 

ATENCIÓ i, sobretot, que et reconeguin com a 

persona única i valorada. Perquè et considerin 
més gran, també hauràs de comportar-te 
com una persona més gran. És a dir, hauràs 

de donar mostres de ser una persona de la 

qual es poden fiar i que sap cuidar-se (no com 

els nens, que necessiten que els cuidin i facin 

les coses per ells). També tu hauràs de dedicar 

temps als teus pares i interessar-te per ells com 

a persones. A mesura que creixis, t’adonaràs 

que ells no són déus, no ho saben tot, que 

pateixen, que tenen dubtes i sentiments propis. 

Créixer significa també anar modificant la idea 

que tenim dels nostres pares i veure’ls com 

a persones (amb els seus sentiments, èxits, 

equivocacions, dubtes, gustos, aficions, pors, 

etc.).

"Jo mateixa vaig començar a pensar que tot això que em passava no formava 
part de cap etapa de creixement, sinó que aquests canvis tan bruscos d'humor 
i tanta violència eren la conseqüència d'alguna cosa més greu." 

-Noia de 15 anys-
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Avui dia els mòbils, la tauleta, la PSP... formen 

part de la nostra vida quotidiana.  

Només cal fixar-se quan un puja al metro o a 

l’autobús i mirar al voltant: rara és la persona 

que no va mirant un aparell electrònic. Aquestes 
tecnologies, anomenades tecnologies de 
la informació i de la comunicació (TIC), 
estan canviant els nostres hàbits i costums. 
Encara que estan dissenyades per facilitar-nos 

el dia a dia, hem de ser curosos perquè també 

tenen riscos.

Per exemple, et pots quedar enviant whatsapp 

tota la tarda en comptes de fer els deures o 

baixar al parc amb els amics. O pots enviar una 

foto sense saber que en minuts pot estar en els 

mòbils de mig institut. Per això, és important 

cuidar-te i protegir la teva intimitat. Les noves 

tecnologies afavoreixen la confusió entre allò 

privat i allò públic. 

Es pugen fotos, es dóna informació del que un fa 

en cada moment, si té o no parella ... 

      Noves
tecnologies

 INTERCONNECTATS12
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Aquesta informació és en “el núvol”, més 

accessible a desconeguts del que pots imaginar. 

A més, hi ha el risc de crear-se una identitat 

fictícia i pensar, per exemple, que tens molts 

amics pel fet de tenir molts “amics” o seguidors a 

Facebook, Twitter, Instagram o Tuenti.

En ocasions, l’ús de les TIC esdevé un 

comportament difícil de controlar. Quan 
compleix les característiques següents es 
pot denominar ADDICCIÓ*:
• Tolerància: cada vegada necessites més 

hores de connexió a internet per contestar tots 

els missatges que t’envien els teus amics.

• Síndrome* d’abstinència: quan vas al poble 

dels teus pares, on no hi ha internet, treus foc 

pels queixals.

• Compulsivitat: has de connectar-te tots els 

dies; si no, penses que no estaràs informat 

del que passa en el teu grup d’amics.

• Pèrdua de control: t’agradaria deixar d’enviar 

whatsapp durant tot el dia ... però no pots.

• Efectes perjudicials: tant per a tu com 

per a la família; no pots estudiar perquè 

estàs constantment enviant whatsapp, les 

discussions amb els teus pares han augmentat 

des que estàs més temps connectat a internet.

L’ABÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES AFAVOREIX LA CONFUSIÓ ENTRE 
EL PÚBLIC I EL PRIVAT I ENTRE EL REAL I EL FICTICI. NO ÉS EL MATEIX 

UN AMIC DE VERITAT QUE UN SEGUIDOR A TWITTER, INSTAGRAM …

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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1 Serveixen per demanar ajuda, trucar per 

telèfon o enviar un whatsapp a un amic o familiar.

2 T’acosten a la gent. Pots parlar amb 

diversos amics alhora i fins i tot amb algun que 

visqui a l’estranger.

3 Et poden ser útils per recordar la presa de 
medicació, mitjançant alarmes o recordatoris.

4 T’ajuden a conèixer i accedir a recursos. 

5 T’ajuden a accedir a moltíssima informació 

(encara que això pot ser un risc si la informació 

no està contrastada o és errònia).

6 Cada vegada serà més freqüent la 

utilització terapèutica a través de teràpies 
en línia o pàgines web amb contingut 
psicoeducatiu. 

Altres avenços recents en aquesta línia són els 

programes destinats a detectar factors de risc de 

recaiguda* (moviment, activitat, llocs als quals vas 

...) que poden suposar un progrés important en el 

maneig dels símptomes o crisi.

BENEFICIS DE LES NOVES TECNOLOGIES:

Si perds 
hores de 

son per estar 
connectat a la 

xarxa. 

Si intentes 
no estar tant de 

temps connectat però 
no ho aconsegueixes, 

perds la noció del temps i, 
per exemple, no acabes els 
deures o arribes tard a una 

a una cita amb els teus 
amics.

Si deixes d’estar 
amb la família, amics, 

els teus estudis o la teva 
cura personal per estar 

connectat.

SENYALS D’ALARMA
Quan pensar que tens un problema amb les noves tecnologies?

32
1

 INTERCONNECTATS: Noves tecnologies12
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Si no pares de pensar-hi 
(ex.: “quina foto pujaré?”, 
“em deu haver contestat 
el whatsapp?”, “no tinc 

bateria... SOS”).

Si estàs eufòric i 
excessivament activat 
quan estàs davant de 
l’ordinador, la tauleta, 

etc.

Si els teus familiars, 
amics o algú proper 

es queixa de l’ús 
que fas de les noves 

tecnologies.

Si menteixes quan 
et pregunten sobre 

el temps que passes a 
internet, videojocs, xats, 

etc.

Si estàs pensant en això 
constantment fins i tot 

quan no estàs connectat i 
t’enfades en excés quan la 
connexió falla o va lenta. 

5

6
7

8

4

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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ATENCIÓ, FAMILIARS
És positiu que hi hagi una relació recíproca, on els vostres fills us ensenyin a fer servir el 
whatsapp o descarregar una app i vosaltres els ajudeu que facin un ús adequat de les noves 
tecnologies. Privar els vostres fills de les noves tecnologies pot allunyar-los de la seva realitat 
quotidiana i del seu grup d’iguals. És de més utilitat ajudar-los a fer-les servir correctament 
que prohibir-ne l’ús de forma rígida.

COM AJUDAR ELS VOSTRES FILLS?
1. Limiteu l’ús d’aparells i pacteu les hores d’ús de l’ordinador. Un temps aconsellable d’ús 
entre setmana estaria entre 1,5-2 hores diàries (per controlar el temps, és d’utilitat col•locar 
alarmes que els indiquin el temps de finalització de la connexió). És recomanable també 
situar l’ordinador en un lloc comú de la casa, com ara la sala d’estar.

INTERNET
-Elaboreu amb el vostre fill un horari realista dins el qual es tingui en compte no 

només el temps dedicat a navegar, sinó també a altres activitats com l’estudi, que en 
ocasions necessitarà l’ús de noves tecnologies.          

- Instal•leu filtres de contingut que impedeixin l’accés a pàgines amb contingut no 
adequat.

TELEFONIA MÒBIL 
-Negocieu el temps de joc i el lloc (comú i accessible a la casa). 
- Informeu-vos de la recomanació de l’edat per al joc.

VIDEOJOCS
-Negocieu el temps de joc i el lloc (comú i accessible a la casa). 
- Informeu-vos de la recomanació de l’edat per al joc.

TELEVISIÓ
-És important que els fills no tinguin la televisió a la seva habitació i compartir aquest 

espai amb ells. Així, sabreu quin contingut veu el vostre fill i podreu comentar o 
reflexionar amb ells. 

- Eviteu veure la televisió en les hores dels àpats: és un bon moment per compartir i 
dialogar.

 INTERCONNECTATS: Noves tecnologies12
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2. Fomenteu la relació habitual amb altres persones. Animeu-los que surtin amb els amics i 
amb la família.

3. Potencieu aficions com ara el cinema, el teatre, la lectura i l’esport.

4. Estimuleu la comunicació i el diàleg en la mateixa família. Ajudeu-los a desenvolupar 
una adequada autoestima* i unes bones habilitats socials* que els permetin el 
desenvolupament de relacions interpersonals saludables.

5. Feu de model: “Els testos s’assemblen a les olles”. Els vostres fills us tenen com a models 
i imiten les vostres conductes. Així, si us passeu tot el sopar amb el mòbil a la mà, no 
podeu esperar que els vostres fills no ho facin quan els estigueu parlant.

ATENCIÓ: si hi ha un canvi en la vida diària de l’adolescent. Per exemple, deixar d’estudiar o de 
fer una activitat extraescolar per estar xatejant per whatsapp o pujant fotos a Instagram.

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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En les últimes dècades, un nombre creixent de grups de treball han desenvolupat programes clínics i 

d’investigació centrats en el primer episodi psicòtic. Això ha estat crucial per a la millora de l’assistència 

clínica i l’avenç del coneixement.

Els estudis sobre el primer episodi psicòtic han donat a conèixer les necessitats clíniques 
especials dels joves que, com tu, han rebut aquest diagnòstic i han posat en evidència que cal 
desenvolupar programes i centres específics per al seu tractament. 

Com has anat llegint al llarg d’aquest manual, cal abordar la psicosi des de múltiples fronts, cosa 

que significa que el tractament no és només farmacològic, sinó també psicològic, social i 
educatiu. Quan l’episodi psicòtic ocorre durant l’adolescència, cal també atendre les necessitats 

educatives i formatives pròpies de la teva edat.

El lloc des del qual es centralitza i organitza l’atenció dels adolescents que han tingut un episodi 

de psicosi és el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ). No obstant això, al llarg del 

procés de recuperació podria ser necessari que intervinguessin professionals que treballen en altres 

centres sanitaris o institucions. En aquest capítol us presentarem una descripció de la majoria dels 

dispositius que podrien ser rellevants per al teu tractament.

LA XARXA DE SALUT MENTAL I ALTRES 
DISPOSITIUS SOCIALS I EDUCATIUS

"Quan vaig estar ingressada estava molt trista, no tenia ganes de viure. 
Els altres nois intentaven que estigués bé. Em vaig sentir estimada i em 
vaig endur grans persones de les que em van acompanyar en aquests 

moments. Era un lloc en el qual, des del principi, no volia estar.
Va ser difícil, però va anar millorant dia a dia..." 

-Noia de 18 anys-

 ANNEX:I
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• CENTRE DE SALUT MENTAL: 
Els centres de Salut Mental Infantil i Juvenil 

(CSMIJ) són unitats especialitzades, 
preparades per tractar qualsevol trastorn 
mental en nens i adolescents. Hi treballen 

psiquiatres, psicòlegs, infermers i treballadors 

socials. Sol ser el recurs més proper a casa teva, 

ja que en la majoria dels casos hi ha un equip 

per barri o districte de salut. Per poder acudir-hi 

has de visitar primer el teu pediatre o metge de 

capçalera. 

Allà podràs rebre tractament farmacològic, 

teràpies psicològiques, intervenció social i 

atenció d’infermeria. Els professionals del CSMIJ 

coneixen els recursos de la Xarxa de Salut Mental 

i t’assessoraran en el cas que fos necessari 

realitzar una derivació a altres dispositius. 

• UNITATS D’HOSPITALITZACIÓ  
BREU (UHB): 
Són unitats que estan ubicades als hospitals. 
La seva funció és atendre’t i cuidar-te mitjançant 

un ingrés hospitalari en moments de crisi o quan 

els teus símptomes fan inviable un tractament 

LA XARXA DE SALUT MENTAL

ambulatori. Altres vegades se’t proposarà un 

ingrés per realitzar una avaluació en profunditat 

(incloent proves biològiques, psicològiques i de 

neuroimatge) que permeti un diagnòstic més 

exacte (ex.: quan hi ha dubtes). L’estada mitjana 

d’aquestes unitats és curta: pot anar des d’uns 

dies a un o dos mesos com a màxim. 

En aquestes unitats pots ingressar programant 

amb antelació (segons ho considereu tu, la teva 

família i els teus terapeutes) o de forma urgent. 

Sol ser menys estressant i més fàcil si l’ingrés 

es realitza de forma programada a petició del 

teu psiquiatre del CSMIJ o de qui et segueix 

habitualment. Aquest és qui es posa en contacte 

amb els metges de la UHB, els explica les raons 

per les quals convé l’ingrés i sol·licita una plaça 

en la unitat. Per als casos en què no és possible 

programar l’ingrés amb antelació, cal acudir al 

servei d’urgències del teu hospital de referència, 

on els psiquiatres de guàrdia t’assessoraran 

sobre com procedir. L’ingrés sempre el fa, 

almenys, un metge i, en el cas dels menors de 18 

anys, sempre s’informa un jutge perquè aquest
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ho autoritzi. Aquest requisit legal és imprescindible 

sempre, tot i que els teus pares, tu mateix 

i el metge estigueu d’acord que l’ingrés és 

necessari. Aquest és un tràmit amb el qual estan 

perfectament familiaritzats els professionals que 

us atendran. Té per objecte assegurar que es 

respectin els teus drets en tots els casos.

• HOSPITALS DE DIA: 
Si el tractament ambulatori no és suficient 

perquè et trobis bé, és possible que els teus 

terapeutes et derivin a aquest recurs.

L’hospital de dia és un centre sanitari en 

què s’ofereix una combinació de teràpies 

individuals i grupals d’una forma més 

intensiva que al CSMIJ, però menys que en 

l’hospitalització total. L’horari de funcionament 

és semblant a l’horari escolar, i es pot tornar a 

casa al migdia o a la tarda. Alguns d’aquests 

centres tenen una aula escolar que permet 

que segueixis amb els estudis mentre estàs en 

tractament.

Afortunadament, cada vegada més hospitals 

de dia desenvolupen programes específics 

per al tractament inicial de la psicosi. L’estada 

mitjana és de diversos mesos fins a un o dos 

anys. Hi ha hospitals de dia de finançament 

públic i d’altres que són privats. Les places en 

centre privat estan cobertes per l’assegurança 

escolar.

• CENTRES DE REHABILITACIÓ PSICOSOCIAL
Aquests centres estan dirigits no a adolescents 

amb un episodi psicòtic, sinó a persones en 

una fase més avançada.

En els centres de rehabilitació psicosocial 

(CRPS) s’ajuda les persones amb trastorns 

mentals* de llarga durada a recuperar o 

mantenir l’autonomia personal i social i a 

millorar el seu funcionament en el dia a dia (a 

casa, amb els amics, en les seves activitats 

d’oci, laboralment, etc.). Se’n promou també la  

integració en la comunitat (que no s’aïllin) i es 

dóna suport a les seves famílies. 

 ANNEX: La xarxa de salut mental i altres dispositius socials i educatiusI
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UNITATS ESPECIALITZADES

Tal com explicàvem al començament del capítol, 

afortunadament cada vegada hi ha al nostre país 

més recursos especialitzats per tractar les fases 

primerenques de la psicosi. 

Un exemple això és el Programa d’Intervenció 

en Psicosi Adolescent (PENSA), implantat en 

el Servei de Psiquiatria del Nen i l’Adolescent 

de l’Hospital Universitari Gregorio Marañón 

de Madrid des de l’any 2007 (http://www.

madrid.org/hospitalgregoriomaranon/

psiquiatriainfantojuvenil). PENSA és un programa 

en què treballen diferents professionals 

(psiquiatres, psicòlegs, infermers, etc.) l’activitat 

principal del qual és la realització d’intervencions 

psicoeducatives amb adolescents com tu i amb 

les seves famílies després del diagnòstic d’un 

primer episodi psicòtic. Les intervencions que 

ofereixen són complementàries al tractament 

habitual i consisteixen en una combinació 

organitzada de sessions individuals, grupals 

i tallers plurifamiliars amb els quals es pretén 

acompanyar i guiar tant els adolescents com 

les seves famílies, amb l’objectiu de prevenir les 

recaigudes i millorar el pronòstic i l’adaptació a 

l’entorn (institut, barri, etc.).

Així mateix, PENSA promou el desenvolupament 

i la investigació de teràpies psicològiques 

eficaces en persones com tu.

Un altre recurs específic, inaugurat recentment 

a la comunitat de Madrid, és la Unitat d’Atenció 

Primerenca Jove o UAT Jove. Aquesta Unitat 

sorgeix com a iniciativa de la Fundació Manantial 

per oferir tractament integral als joves que 

experimentin símptomes psicòtics. La UAT 

disposa d’un equip multidisciplinari conformat 

per psicòlegs clínics, metges especialistes en 

psiquiatria, infermers especialistes en salut 

mental, treballadors socials, educadors socials, 

terapeutes ocupacionals i administratius.

En altres comunitats autònomes també hi 

ha programes específics dissenyats per al 

tractament integral dels primers episodis 

psicòtics.

El Programa d’Atenció Específica al Trastorn 

"A l'arribar a la Unitat d'Hospitalització, separar-nos de la nostra filla, veure 
les mesures de seguretat ... No hi donàvem crèdit. Incrèduls del  diagnòstic, 
pensàvem que ens havíem explicat malament o que no ens havíem entès."

-Mare d'una noia de 18 anys-

*Si vols entendre millor aquest terme, consulta el glossari a les últimes pàgines.
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Psicòtic Incipient (PAE-TPI) es desenvolupa en 

13 centres distribuïts per tota la comunitat (6 a 

diferents districtes de la ciutat de Barcelona, 2 

a la província de Barcelona, 2 a la província de 

Tarragona, 2 a la província de Girona i 1 a la 

província de Lleida). Està dirigit a persones amb 

edats compreses entre 14 i 35 anys i ofereix una 

atenció freqüent i pluridisciplinària (psiquiàtrica, 

psicològica, psicoeducativa, de control de la 

salut física, abordatge familiar, vocacional, etc.) 

als pacients i les seves famílies.

El Grup d’Estudi i Tractament d’Episodis 

Psicòtics reuneix de forma coordinada 

professionals de la psiquiatria implicats en les 

diferents fases del tractament d’aquests trastorns 

(atenció d’urgències, atenció hospitalària i 

seguiment ambulatori).

L’eix coordinador del programa permet oferir una 

assistència integral al pacient, constituir grups 

de familiars i pacients i dur a terme recerca 

clínica d’alt nivell per millorar cada vegada més 

l’atenció, el tractament i l’evolució d’aquests 

trastorns. 

En el quadre següent, presentem un resum dels 

plans estratègics i programes específics per a la 

psicosi d’inici existents al nostre país: 

"No podíem haver passat aquest procés sense l'ajuda, el suport, la 
comprensió ni l'afecte de la seva psiquiatra i psicòloga. Han estat a la 
nostra disposició en tot moment, no ens hem vist sols, ens hem sentit molt 

acompanyats per ells, sempre mostrant-se tranquils i demostrant
que estava tot sota control. El programa PENSA ens ha ajudat 
a saber més de la malaltia, a entendre-la, i ens ensenyen a veure

els símptomes abans i a poder prevenir recaigudes." 
-Mare d'una noia de 18 anys-

 ANNEX: La xarxa de salut mental i altres dispositius socials i educatiusI
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COMUNITAT 
AUTÒNOMA

PLA ESTRATÈGIC PER A 
L’ATENCIÓ DE PACIENTES AMB 

PSICOSI D’INICI

PROGRAMA 
ESPECÍFIC DE 

PSICOSI
DESCRIPCIÓ

Andalusia
Pla Integral en Salut Mental 
(2008-2012)

No

Aragó
Pla Estratègic d’Atenció a la 
Salut Mental en la Comunitat 
Autònoma d’Aragó (2002-2010)

No

Astúries
Plan de Salut Mental del Principat 
d’Astúries  
(2011-2016)

Sí

- Programa d’atenció al trastorn mental greu en la 
Infància i l’Adolescència.              
- Tres programes d’atenció infantil i juvenil en els 
CSM per a la detecció precoç de la psicosi.

Cantàbria
Pla Regional de Salut Mental 
(1998-2002)

Sí
- Dues unitats de salut mental ambulatòries 
(USMA).              
- Protocol de detecció precoç de la psicosi.

Castella i Lleó
Estratègia Regional de Salut 
Mental i Assistència Psiquiàtrica 
a Castella i Lleó (2003-2007)

No

Castella i la 
Manxa

Pla Regional de Salut Mental 
(2005-2010)

Sí

- Procés assistencial integrat d’intervenció precoç 
en primers episodis psicòtics en el qual participen 
les unitats de salut mental infantil i juvenil 
(USMIJ).

Catalunya
Pla de Salut de Catalunya  
(2011-2015)

Sí
- Programa d’atenció a la psicosi incipient
- Grup d’Estudi i Tractament d’Episodis Psicòtics 
(ETEP).

Comunitat 
de Madrid

Pla Estratègic de Salut Mental 
(2010-2014)

Sí

- Programa d’Intervenció en Psicosi Adolescent 
(PENSA).              
- Unitat d’Atenció Primerenca (UAT*) Jove.              
- Hospital de Dia Ponzano*.

Comunitat de 
València

Pla Director de Salut Mental i 
Assistència Psiquiàtrica (2001)

No

*Modificat de el Llibre Blanc de la Psiquiatria del Niño y el Adolescente (http://catedra.psiquiatriainfantil-fundak.es).
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COMUNITAT 
AUTÒNOMA

PLA ESTRATÈGIC PER A 
L’ATENCIÓ DE PACIENTS AMB 

PSICOSI D’INICI

PROGRAMA 
ESPECÍFIC DE 

PSICOSI
DESCRIPCIÓ

País Basc
Estratègia en Salut Mental de la 
Comunitat Autònoma del País 
Basc (2010)

Sí

- Programa de primers episodis psicòtics: 
programa conjunt de la Xarxa de Salut Mental de 
Biscaia i els serveis de psiquiatria dels hospitals 
de Cruces i Basurto.

Extremadura
Pla Integral de Salut Mental 
d’Extremadura (2007-2012)

No

Galícia
Pla Estratègic de Salut Mental 
(2006)

No

Illes Balears
Estratègia de Salut Mental de les 
Illes Balears (2006)

Sí

- Programa de psicosi precoç.              
- En estreta col·laboració amb serveis de salut 
mental en adults.              
- Grups de treball amb pares.

Illes Canàries
Programa d’Atenció a la Salut 
Mental Infantil i Juvenil de la 
Comunitat de Canàries (2006)

No

La Rioja Pla de Salut Mental (2010) No

Regió de Múrcia Pla de Salut Mental (2010-2013) No

Navarra
Pla Estratègic de Salut Mental de 
Navarra (2012-2016)

No

Ceuta No disponible No

Melilla No disponible de recursos propis per a la població infantil i juvenil

 ANNEX: La xarxa de salut mental i altres dispositius socials i educatiusI
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L’objectiu dels Serveis Socials és assegurar el 

dret de les persones a viure dignament durant 

totes les etapes de la seva vida. 

De vegades, en persones que tenen un trastorn 

mental, cal atendre no només les necessitats 

sanitàries sinó també les necessitats socials 

(habitatge, situacions de dependència, risc 

d’exclusió social, etc.). 

Algun dels recursos dels Serveis Socials als 

quals tu o la teva família podeu acudir són:

• Programes per a menors en risc social. 

• Educadors terapèutics.

• Centres d’atenció a la família. 

• Centres d’atenció a la infància.

• Serveis d’intervenció amb menors estrangers. 

• Centres d’oci en horari extraescolar.

• Ludoteques.

• Activitats en vacances d’estiu.

SERVEIS SOCIALS
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NACIONALS
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE AGRUPACIONES DE 
FAMILIARES Y PERSONAS 
CON ENFERMEDAD MENTAL 
(FEAFES)
c/ Hernández Mas, 20-24, 

28053 Madrid. Tel.: 915 079 248

www.feafes.org

ANDALUSIA 
FEAFES ANDALUCÍA
avda. de Italia, 1, bloque 1 

(local), 41012 Sevilla.

Tel.: 954 238 781

www.feafesandalucia.org

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y 
PERSONAS CON ENFERMEDAD 
MENTAL (AFEMEN)
c/ California, s/n (polígono 

San Benito), 11407 Jerez de la 

Frontera (Cádiz).

Tel.: 956 333 068

www.asociacionafemen.org

ASOCIACIÓN DE ALLEGADOS 
Y PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL DE 
CÓRDOBA (ASAENEC)
c/ Isla de Tabarca, 7, 14011 

Córdoba. 

Tels.: 957 610 377 

622 088 168

www.asaenec.org

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
Y ENFERMOS MENTALES DEL 
VALLE DE LOS PEDROCHES 
(AFEMVAP)
c/ Antonio Porras, 15, 14400 

Pozoblanco (Córdoba).

Tels.: 957 771 174 - 678 413 107

www.afemvap.com

ASOCIACIÓN SEMILLAS  
DE FUTURO
c/ El Carpio, s/n, 14600 

Montoro (Córdoba).

Tel.: 957 162 486

www.semillasdefuturo.com 

ASOCIACIÓN GRANADINA DE 
FAMILIARES Y PERSONAS 
CON ENFERMEDAD MENTAL 
(AGRAFEM)
c/ Alhamar, 33, entresuelo 

izquierdo, 

18004 Granada.

Tel.: 958 279 155

agrafem.blogspot.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL 
DE ALLEGADOS Y 
ENFERMOS MENTALES 
(FEAFES APAEM)
Travesía Menéndez y Pelayo, 7, 

bajo, 23003 Jaén. 

Tel.: 953 083 392

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
CON ENFERMOS DE 
ESQUIZOFRENIA (AFENES)
c/ Juan Benet, 8, 1ª planta, 

29010 Málaga.

Tel.: 952 217 779

www.afenes.org

INICIATIVA SOCIAL

A més dels serveis que les administracions 

proveeixen, hi ha activitats i serveis 

desenvolupats gràcies a l’impuls de 

familiars d’afectats que s’han organitzat en 

associacions i federacions. A Espanya hi 

ha un moviment associatiu ampli. Aquestes 

associacions s’organitzen a nivell nacional o 

local. 

A continuació us facilitem les adreces i 

telèfons d’algunes de les associacions que es 

troben al nostre país: 

 ANNEX: La xarxa de salut mental i altres dispositius socials i educatiusI
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
Y PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL DE
LA COSTA DEL SOL (AFESOL)
Explanada Mar del Sur, 6, 

29630 Benalmádena (Málaga).

Tel.: 952 440 664

www.feafes-afesol.org

Delegación de Ronda:

952 914 083

Delegación de Mijas:

951 269 980

Delegación de San Pedro:

952 780 331

Delegación de Marbella:

952 824 440

Delegación de Benalmádena:

952 440 664

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
DE ENFERMOS MENTALES DE 
LA AXARQUÍA (AFENEAX)
c/ Pozos Dulces, 2, 29700 

Vélez-Málaga (Málaga). 

Tels.: 952 500 163 -  

653 491 176 - 677 516 286

www.afeneax.es

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y 
PERSONAS CON ENFERMEDAD 
MENTAL GRAVE (ASAENES)
c/ Villegas y Marmolejo, 2, portal M, 

41005 Sevilla. Tel.: 954 932 584. 

www.asaenes.org

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
Y ALLEGADOS DE PERSONAS 
CON ENFERMEDAD MENTAL 
(FEAFES HUELVA)
c/ Jerez de la Frontera, 8 

(local), 21004 Huelva.

Tel.: 959 247 410

www.feafes-huelva.org

 

FAEM
c/ Parlamento, 9, dupl., 4ºA, 

11008 Cádiz.

Tel.: 609 909 160

AFEMAC
c/ Doctor Fleming, s/n - avda. 

Blas Infante, s/n (Centro de 

Iniciativas Sociales), 23740 

Andújar (Jaén).

Tel.: 628 884 483

BIPOLARES DE ANDALUCÍA 
ORIENTAL INADALO-ALMERÍA 
(BAO INDALO ALMERÍA)
C/ Montilla, 4, 04740 Roquetas 

de Mar (Almería).

Tel.: 672 199 014

http://baoindaloalmeria.

blogspot.com.es

ASOCIACIÓN BIPOLARES DE 
GRANADA (GRANABIP) 
c/ Chile, 10, 18007 Granada.

Tels.: 958 818 767 - 630 455 605

ASOCIACIÓN BIPOLAR  
DE JAÉN (ABIJA)
Centro municipal de barrio El 

Recinto, AA.VV. Cauce,

c/ Fuente de Don Diego, 28, 

23001 Jaén. 

c/ Isaac Albéniz, 3, 2º dcha., 

23009 Jaén.

Tels.: 953 083 353 - 629 075 046

asociacionbipolarjaen. 

blogspot.com.es

ASOCIACIÓN BIPOLAR DE 
MÁLAGA
pza. Santa María, 20, 2º D, 

29015 Málaga.

Tels.: 952 005 087 - 678 924 287

ASOCIACIÓN BIPOLARES 
ANDALUCÍA ORIENTAL EN 
MÁLAGA (BAO)
c/ las Moreras, 2, 1º,  

despacho 5, 

29014 Málaga.

Tels.: 952 005 087 - 678 924 287

www.trastornobipolarbao.com

ASOCIACIÓN DE BIPOLARES 
DE ANDALUCÍA (ABA)
Centro cívico Las Sirenas, 

Alameda de Hércules, s/n,

41002 Sevilla.

Tels.: 954 901 201

628 057 057
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ASOCIACIÓN TRASTORNO 
BIPOLAR, ESQUIZOFRENIA 
Y OTRAS ENFERMEDADES 
MENTALES DE LA PROVINCIA 
DE SEVILLA
Local El Timón, avda. de los 

Pirralos, 74,

41700 Dos Hermanas (Sevilla).

ARAGÓ
FEAFES ARAGÓN /  
ASAPME ZARAGOZA
c/ Ciudadela, s/n, parque de 

las Delicias (Pabellón de Santa 

Ana), 50017 Zaragoza.

Tel.: 976 532 499

feafesaragon.blogspot.com

ASOCIACIÓN DE AFECTADOS 
POR TRASTORNO BIPOLAR DE 
ARAGÓN (ATBAR)
Sede social: c/ Monegros, 5,  

3º A, 50003 Zaragoza.

Lugar de reunión: 

Centro cívico La Almozara, 

avda. Puerta de Sancho, 30, 3ª 

planta, 50003 Zaragoza. 

Tel.: 617 192 214

www.atbar.es

ASTÚRIES
AFESA-FEAFES-ASTURIAS
pza. Fuente la Braña, 17-19, 

bajo, 33011 Oviedo.

Tels.: 985 115 142 - 985 113 919 

www.afesasturias.org

ASOCIACIÓN DE BIPOLARES 
DE ASTURIAS
C/ Manuel Llaneza, 68 bajo. 

33208 Gijón (Asturias).

Tels.: 635 392 744 -  

687 095 010 - 626 078 001

es.groups.yahoo.com/neo/

groups/bipolaresasturias/info

BALEARS
FEBAFEM 

c/ Quartó de Portmany, 2, local 

9, 07800 Ibiza (Islas Baleares).

Tel.: 971 392 694

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
DE ENFERMOS MENTALES DE 
MENORCA (AFEM)
c/ San Fernando, 30, bajo, 

07703 Mahón (Islas Baleares).

Tel.: 639 676 901

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
SALUD MENTAL DE MENORCA 
(S’OLIVERA)
c/ San Fernando, 30 bajo. 

07703 Mahón (Islas Baleares).

Tel.: 971 357 750

ASSOCIACIÓ ESTEL DE LLEVANT
Vía Portugal, 54, 07500 

Manacor (Islas Baleares).

Tel.: 971 559 891

www.esteldellevant.es

ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO E INTEGRACIÓN 
DE PERSONAS CON 
ESQUIZOFRENIA (ADIPE)
c/ dels Horts, 1º B, bajo,  

07003 Palma de Mallorca  

(Islas Baleares).

Tel. 971 727 842

www.adipe.org

ASSOCIACIÓ BIPOLARS 
DE LES ILLES BALEARS - 
MENORCA (ABIB)
pza. de la Biosfera, 3, (Fundació), 

07703 Mahón (Islas Baleares).

Tel.: 647 078 229

ASOCIACIÓN DE BIPOLARES 
DE LES ILLES BALEARES - 
DELEGACIÓN DE MALLORCA
c/ de la Rosa, 3, Casal Ernest 

Yuc, 07003 Palma.

Tel.: 971 402 040

ASOCIACIÓN DE BIPOLARES 
DE LES ILLES BALEARES - 
DELEGACIÓN DE MENORCA
apartado de Correos 398, 

07760 Ciutadella de Menorca 

(Islas Baleares).

 ANNEX: La xarxa de salut mental i altres dispositius socials i educatiusI



113

Lugar de reunión: avda. Palma 

de Mallorca, 1, bajo.

07760 Ciutadella de Menorca

Tels.: 971 382 793 - 649 433 295

ILLES CANÀRIES
FEAFES CANARIAS
c/ Marianao, 45,  

35016 Las Palmas de Gran 

Canaria (Las Palmas).

Tel.: 928 313 398

ASOCIACIÓN TINERFEÑA 
EN LUCHA SALUD MENTAL 
(ATELSAM)
c/ Lorenzo García del Castillo, 

4, local 3, edificio Mirador II, 

38008 Santa Cruz de Tenerife.

Tel.: 922 205 215

www.atelsam.net

ASOCIACIÓN CANARIA DE 
FAMILIARES Y PERSONAS 
CON ENFERMEDAD 
MENTAL (AFES)
c/ Lorenzo García del Castillo, 

4, local 3, edificio Mirador II, 

38008 Santa Cruz de Tenerife.

Tel.: 922 630 856

www.afescanarias.org

ASOCIACIÓN MAJORERA 
POR LA SALUD MENTAL 
(ASOMASAMEN)

avda. Paco del Hierro, s/n, 

35620 Gran Tarajal (Las Palmas).

Tel.: 626 503 119

elblogdeasomasamen. 

blogspot.com

AGRUPACIÓN PARA LA 
DEFENSA DEL PACIENTE 
PSÍQUICO ‘EL CRIBO’
c/ Gobernador José García 

Hernández, 7, 35500 Arrecife 

(Las Palmas).

Tel.: 928 804 545

www.elcribo.org

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y 
PERSONAS CON PROBLEMAS 
DE SALUD MENTAL DE LA 
PALMA (AFEM - LA PALMA)
c/ Tanasú, 2, edificio  

Europa, local 5, 38760  

Los Llanos de Aridane  

(Santa Cruz de Tenerife).

Tel.: 922 464 375

afem-lapalma.blogspot.com.es

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y 
USUARIOS PARA EL APOYO DE 
PERSONAS CON ENFERMEDAD 
MENTAL (AFAES)
c/ Marianao, 45, 35016 Las 

Palmas de Gran Canaria (Las 

Palmas). Tel.: 928 313 398

www.afaes.es 

ASOCIACIÓN COMARCAL 
DE FAMILIARES Y 
PERSONAS CON UNA 
ENFERMEDAD MENTAL 
CRÓNICA (AFE SUR)
c/ Colón (esquina Isla 

Graciosa), local 5,  

colectivos El Zaguán, 

35110 Vecindario (Las Palmas).

Tel.: 928 125 329

www.afesur.org

GRUPO DE AYUDA MUTUA 
PARA AFECTADOS DE 
TRASTORNO BIPOLAR
Centro ciudadano:  

c/ San Agustín, 54,  

38201 Santa Cruz de Tenerife.

Tels.: 922 630 500 -  

686 810 500 - 

637 832 716 

 

ASOCIACIÓN BIPOLAR 
DE LAS PALMAS 
(ABILAP)
c/ Pino Apolinario, 84,  

35014 Las Palmas de Gran 

Canaria. 

Tels.: 928 266 200 - 

928 058 394 - 

627 101 292 - 

634 585 869

www.asociacion-bipolar-de-las-

palmas.blogspot.com



114

CASTELLA I LA MANXA
FEDERACIÓN REGIONAL 
DE CASTILLA-LA MANCHA 
(FEAFES – CLM)
ronda de Buenavista, 15,  

1ª planta, oficina 3, 45005 

Toledo. Tel.: 925 284 376

www.feafesclm.com

ASOCIACIÓN TALAVERANA 
DE AMIGOS, FAMILIARES 
Y ENFERMOS PSÍQUICOS 
(ATAFES)
c/ Marqués de Mirasol, 19. 

45600 Talavera de la Reina 

(Toledo). Tel.: 925 823 763

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
Y AMIGOS DE PERSONAS 
CON ENFERMEDAD MENTAL 
(DESPERTAR)
avda. Río Jarama, 118,  

45007 Toledo.  

Tels.: 925 337 191 - 

676 408 727 

despertar.com

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
Y AMIGOS DE PERSONAS  
CON ENFERMEDAD MENTAL 
(LA PALOMA)
c/ Arroyuelo bajo, 31, 45710 

Madridejos (Toledo).

Tel.: 925 461 439

ASOCIACIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN DE ENFERMOS 
PSÍQUICOS ALCARREÑOS 
(APIEPA)
avda. de Barcelona, 18, bajo, 

19005 Guadalajara.

Tel.: 949 222 607

www.apiepa.es

 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES, 
AMIGOS, USUARIOS  
PRO SALUD MENTAL (AFAUS)
c/ Felipe Solano Antelo, 11, 

19002 Guadalajara.

Tel.: 949 235 140 

www.afaus.es 

ASOCIACIÓN PRO SALUD 
MENTAL (VIVIR)
c/ San Damián, 20 (Barrio 

Fuente del Oro), 16002 Cuenca.

Tel.: 969 230 232 

www.asociacionvivir.com

ASOCIACIÓN PRO SALUD 
MENTAL (NUEVA LUZ)
pza. Cruz de la Iglesia, 10, 

16400 Tarancón (Cuenca).

Tel.: 969 324 962 

www.asociacion-nuevaluz.es

ASOCIACIÓN PROVINCIAL 
DE AMIGOS, FAMILIARES 
Y ENFERMOS PSÍQUICOS 

(APAFES)
c/ Ronda del Carmen, s/n, 

13003 Ciudad Real.

Tel.: 926 256 258  

www.apafes.org

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
Y AMIGOS DE ENFERMOS 
MENTALES (PUERTAS 
ABIERTAS)
c/ San Antonio, 42, 13700 

Tomelloso (Ciudad Real).

Tel.: 926 513 866

ASOCIACIÓN BIPOLAR  
DE TOLEDO
c/ Inmaculada Concepción, 31, 

45006 Toledo.

Tel.: 666 382 467 

CASTELLA I LLEÓ
FEAFES CASTILLA Y LEÓN
c/ San Blas, 14, entreplanta 

derecha, 47003 Valladolid.

Tel.: 983 301 509

www.feafescyl.org

ASOCIACIÓN SEGOVIANA 
DE PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL, 
FAMILIARES Y AMIGOS 
(AMANECER-FEAFES)
c/ Altos de la Piedad, s/n, 40002 

Segovia. Tel.: 921 431 608
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FEAFES BURGOS PROSAME
c/ Juan de Padilla, 12-14, 

09006 Burgos.

Tel.: 947 223 916

www.prosame.es

FEAFES LEÓN - ALFAEM
pza. de las Cortes Leonesas, 9, 

1º izda., 24003 León.

Tel.: 987 210 126

www.feafescyl.org/asocindex/

leonalfaem.htm

FEAFES PALENCIA
c/ Asterio Mañanós, 6,  

34005 Palencia.  

Tel.: 979 746 342

www.feafescyl.org/asocindex/

palencia.htm

FEAFES SALAMANCA - 
AFEMC
c/ Castroverde, 22,  

37008 Salamanca

Tel.: 923 190 150

www.feafescyl.org/asocindex/

salamanca.htm 

 

FEAFES SORIA - ASOVICA
polígono industrial Las Casas 

C/ D, parcela 54, nave 7,  

42005 Soria.

Tel.: 975 232 196

www.asovica.es

FEAFES VALLADOLID -  
EL PUENTE
c/ Tajahierro, 2, 

47009 Valladolid.

Tel.: 983 356 908

www.asociacionelpuente.org

FEAFES ZAMORA
c/ Cantón, 1 A, local 2,  

49028 Zamora

Tel.: 980 536 831

www.feafeszamora.es

FEAFES ÁVILA - FAEMA
c/ Capitán Méndez Vigo, 10, 

bajo, 05003 Ávila.

Tel.: 920 352 732

www.asociacionfaema.org

FEAFES MIRANDA DE EBRO - 
ASAYEME
c/ Los Almacenes, 18-20, 

09200 Miranda de Ebro 

(Burgos). 

Tel.: 947 312 801

www.asayeme.com 

FEAFES ARANDA DE DUERO - 
FESMA
pza. San Esteban, 8, bajo, 

09400 Aranda de Duero 

(Burgos). 

Tel.: 947 546 080

feafesaranda.org

ASOCIACIÓN CASTELLANO-
LEONESA DE AFECTADOS 
POR EL TRASTORNO BIPOLAR 
(TRABICALE)
c/ Renueva, 38, entresuelo B, 

24002 León. 

Tel.: 655 543 180 

www.asociacion 

trastornobipolartrabicale.com

CATALUNYA
FEDERACIÓ SALUT MENTAL 
CATALUNYA
c/ Nou de Sant Francesc, 42 

(local), 08002 Barcelona.

Tel.: 932 721 451

www.salutmental.org

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS 
DE MALALTS MENTALS 
DEL BARCELONÈS NORD 
(AFAMMEBAN)
avda. Doctor Bassols, 62, 

08914 Badalona (Barcelona).

Tel.: 933 835 839

www.afammeban.org

ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL 
LA NOGUERA (ASM LA 
NOGUERA)
c/ Noguera Pallaresa, 32, bajo. 

25600 Balaguer (Lleida).

Tel.: 973 449 488

asmlanoguera.wordpress.com
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ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE FAMILIARS I MALALTS 
D’ESQUIZOFRÈNIA 
(ACFAMES)
c/ Garrotxa, 25, bajo,  

08041 Barcelona. 

Tel.: 932 174 661

www.acfames.org

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS 
DE MALALTS MENTALS DE 
CATALUNYA (AFAMMCA)
c/ Garrotxa, 25, bajo,  

08041 Barcelona. 

Tel.: 934 351 712

www.afammca.org

 

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS  
DE MALALTS MENTALS  
DE NOU BARRIS  
(AFEM DE NOU BARRIS)
c/ de l’Estudiant, 22-24,  

08016 Barcelona.

Tel.: 654 154 382

ASSOCIACIÓ PER A LA 
REHABILITACIÓ DE LES 
PERSONES AMB MALALTIA 
MENTAL (AREP)
passeig de Maragall, 124,  

08027 Barcelona.  

Tel.: 933 521 339

www.arep.cat

FUNDACIÓ PRIVADA  
VIA - GUASP PER A LA 
TUTELA DEL MALALT MENTAL 
(FUNDACIÓ VIA GUASP)
passeig Maragall, 130,  

3º planta, 08027 Barcelona.

Tel.: 934 988 031

www.via-guasp.com

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS 
I AMICS DE PERSONES 
AFECTADES DE MALALTIA 
MENTAL (RESSORGIR)
c/ Bruc, 88, 6º, despacho 13-14, 

08009 Barcelona.

Tel.: 932 725 055

www.ressorgir.org

SALUT MENTAL. ASSOCIACIÓ 
DE FAMILIARS I AMICS 
BERGUEDÀ (ASFAM)
pza. del Doctor Saló, 6, 

(Hospital Vell), 08600 Berga 

(Barcelona). Tel.: 630 189 841

www.asfamberga.org

SALUT MENTAL  
BAIX LLOBREGAT
pza. Enric Prat de la Riba, 6-9, 

08940 Cornellà de Llobregat

(Barcelona). Tel.: 659 961 016

EL FAR
c/ La Noguera, 12,  

08530 La Garriga (Barcelona).

Tels.: 679 672 452 - 617 251 268

www.associacioelfar.entitats.

lagarriga.cat

associacioelfar.blogspot.com

FAMILIA I SALUT MENTAL 
GIRONA
c/ Rutlla, 20-22, 17002 Girona.

Tel.: 972 200 463

familiaisalutmental.entitatsgi.cat

ASSOCIACIÓN DE FAMILIARES 
DE ENFERMOS MENTALES DE 
HOSPITALET (AFEMHOS)
c/ Molí, 5-7, bajo, 08906 

L’Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona).

Tels.: 934 386 577 - 626 062 267

www.afemhos.org

ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL 
PONENT
c/ Teuleries, 6, entresuelo, 

25004 Lleida.

Tels.: 973 221 019 - 973 231 525

www.salutmentalponent.com

ESQUIMA
c/ Mossèn Joaquim  

Verdaguer, 53, bajo,  

08320 El Masnou

(Barcelona). Tel.: 935 404 338

www.esquima.org
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ASSOCIACIÓ PER LA SALUT 
MENTAL PLA D’URGELL 
(ASMPU)
c/ Orient, 14, bajo,  

25230 Mollerusa (Lleida).

Tel.: 973 606 076

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE 
MALALTS MENTALS CEMORIBA
c/ Masia, 39, 08110 Montcada i 

Reixac (Barcelona).

Tel.: 618 755 047

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS 
DE MALALTS MENTALS 
DOCTOR FRANCESC 
TOSQUELLES (AFFMMT)
c/ Mare Molas, 18-20, 

43202 Reus (Barcelona). 

Tel.: 977 344 565

www.clubsocialelporxo.

blogspot.com

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE 
MALALTS MENTALS DE LES 
TERRES DEL L’EBRE (AFMMTE)
c/ Lleida, 1, 43540, Sant Carles 

de la Ràpita (Tarragona).

Tel.: 977 744 510

www.afmmebre.org

AMICS DEL MALALT MENTAL 
(AMMAME)
c/ Nápoles, 41, 08921 

Santa Coloma de Gramenet 

(Barcelona). 

Tels.: 934 684 627 - 

626 683 543

www.ammamesc.es

http://csgramenet.blogspot.com

ASSOCIACIÓ DE  
FAMÍLIES AMB MALALTS 
MENTALS DE LES 
COMARQUES DE TARRAGONA 
(AURORA)
avda. dels Pins, s/n 

(urbanización Sant Salvador), 

43130 Tarragona.

Tel.: 977 520 205

www.associacioaurora.org

ASSOCIACIÓ MENT I SALUT  
LA MURALLA (AMSLM)
c/ Sant Miquel, 16, bajo,  

43004 Tarragona.

Tel.: 977 227 656

www.clubsociallamuralla.com

ASSOCIACIÓ ALBA
c/ Onze de Setembre, s/n, 

25300 Tàrrega (Lleida).

Tel.: 973 312 221

www.aalba.cat

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS 
DE MALALTS MENTALS DE 
TERRASA (ASFAMMT)

c/ Martín Díez, 7, 1º dcha., 

08224 Terrasa (Barcelona).

Tel.: 937 809 329

PORTA OBERTA PERSONAS 
AMB MALALTIA MENTAL I 
FAMILIARS (POPAMMF)
c/ dels Metges, 19, bajo, 

43800 Valls (Tarragona).

Tel.: 977 609 675

www.associacioportaoberta.

blogspot.com

ENTIDAD: ASSOCIACIÓ 
DE FAMILIARS I AMICS 
DE MALALTS MENTALS 
(EQUILIBRI)
c/ Major, 43,  

08014 San Boi de Llobregat 

(Barcelona)

Tels.: 936 351 207 - 690 795 710

www.associacioequilibri.

wordpress.com

ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL 
ONDARA SIÓ
c/ Victoria, 18 (L’Espàtula), 

25200 Cervera i Tàrrega 

(Lleida).

Tel.: 696 159 132

 

ASSOCIACIÓ DE BIPOLARS  
DE CATALUNYA
c/ Cuba, 2, hotel d’entitats  
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Can Guardiola,  

08030 Barcelona.

Lugar de reunión: c/ Gerona, 

69, 08009 Barcelona.

Tels.: 932 741 460 -  

932 749 338 - 938 701 617

www.bipolars.org

ASSOCIACIÓ DE BIPOLARS 
DEL BAGES, BERGUEDÀ  
I EL SOLSONÉS
c/ Dr. Joan Soler, s/n,  

edificio CESAM, 08241 

Manresa (Barcelona).

Tels.: 938 774 286 -  

690 088 206 - 636 123 475

ASSOCIACIÓ DE BIPOLARS I 
DEPRESSIUS DEL VALLÈS
Sede social: c/ Campoamor, 

93-95, casal Rogelio Soto, 

despacho 3, 08204 Sabadell 

(Barcelona).

Lugar de reunión:  

Casal Sant Oleguer.

Tels.: 937 120 451 - 937 118 372

www.abdv.org

EXTREMADURA
FEAFES EXTREMADURA
c/ Molino, 6, apartado de 

correos 161, 06400 Don Benito

(Badajoz). Tel.: 924 805 077

www.feafesextremadura.com 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS 
CON ENFERMEDAD MENTAL 
PARA LA INTEGRACIÓN 
SOCIAL (FEAFES AEMIS)
c/ Alconchel, 3, local 3 A,  

06011 Badajoz.

Tels.: 924 238 421 - 

924 241 417

GALÍCIA
FEAFES GALICIA
c/ Belgrado, 1, bajo,  

15703 Santiago de Compostela  

(A Coruña). 

Tel.: 900 102 661.

www.feafesgalicia.org

ASOCIACIÓN PRO SAÚDE 
MENTAL (A CREBA)
Delegación Noia:

pol. ind. Augalevada, 19,  

15210 Noia (A Coruña).

Tels.: 981 824 921 - 638 914 096 

Delegación Riveira:

c/ Abesadas, 11,  

15960 Riveira (A Coruña).

Tels.: 981 107 013 - 648 232 718 

 www.acreba.org

ASOCIACIÓN PRO ENFERMOS 
MENTALES (APEM)
pza. dos Chopos, 1, bloque 22, 

barrio das Flores, 15008 A Coruña.

Tel.: 981 132 218

ASOCIACIÓN FONTE DA VIRXE 
DE FAMILIARES E AMIGOS 
DOS ENFERMOS MENTAIS 
DE GALICIA 

c/ Quintilans, s/n, Bugadillo 

(Centro de rehabilitación), 

15866 Ames (A Coruña).

Tel.: 981 884 239

www.fontedavirxe.com

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
Y AMIGOS DE LOS ENFERMOS 
PSÍQUICOS PORTANOVA 
c/ Río Sil, 1-3, bajo,  

15570 Piñeiros (A Coruña).

Tel.: 981 393 018

www.feafesportanova.org

ASOCIACIÓN BERGANTIÑÁN 
DE FAMILIARES, AMIGOS 
E ENFERMOS MENTAIS 
(BERGANTIÑÁN)
c/ Peralta, 1, Nantón,  

15149 Cabana de Bergantiños 

(A Coruña). Tel.: 981 734 987 

ASOCIACIÓN DE AXUDA A 
ENFERMOS PSÍQUICOS ALBA 
c/ Príncipe Felipe - Montecelo, 

s/n, 36161 Pontevedra.  

Tel.: 986 868 639

ASOCIACIÓN DE AXUDA Ó 
ENFERMO MENTAL AVELAÍÑA 
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2ª transversal Coruto Vello, 33, 

Salcidos, 36789 A Guarda

(Pontevedra). Tel.: 986 610 021

www.avelaina.org.es

ASOCIACIÓN DE AXUDA Ó 
ENFERMOS PSÍQUICO DOA 
c/ Romil, 84, 36211 Vigo 

(Pontevedra). Tel.: 986 483 208

asodoa.org 

ASOCIACIÓN PRO SAÚDE 
MENTAL LAR 
c/ Rúa do Muiño Novo, 1-3 (A 

Laxe), 36619 Vilagarcía de 

Arousa (Pontevedra).

Tel.: 986 502 571

www.afundacion.org/es/

socialia/ong/asociacion_lar_

pro_salud_mental

ASOCIACIÓN DE AXUDA Ó 
ENFERMO PSÍQUICO LENDA 
c/ Reveriano Soutullo, 57, 

36800 Redondela (Pontevedra).

Tel.: 986 404 200

ASOCIACIÓN LUCENSE 
DE AXUDA A ENFERMOS 
MENTAIS ALUME
c/ Nicomedes Pastor Díaz, 6-8, 

27001 Lugo. 

Tel.: 982 251 602

www.alume.org

ASOCIACIÓN MONFORTINA 
DE APOIO ÓS ENFERMOS 
MENTAIS ALBORES
ronda Emilia Casas 

Bahamonde, s/n, 27400 

Monforte de Lemos (Lugo).

Tel.: 982 404 968

ASOCIACIÓN DE AXUDA Ó 
ENFERMO MENTAL A MARIÑA 
c/ Vilaestrofe, 18, 

27880 Burela (Lugo). 

Tel.: 982 581 620

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES E 
ENFERMOS MENTAIS MOREA 
c/ Marcelo Macías, 5, bajo, 

32002 Ourense.

Tels.: 988 237 454 - 

988 255 684

c/ Castelao, 8, bajo, 

32300 O Barco (Ourense). 

Tel.: 988 320 934

Finca Toubes, 1, 1º dcha., 

32600 Verín (Ourense).

Tel.: 988 412 557

c/ Arenal, 7, bajo,  

36500 Lalín (Pontevedra).

Tel.: 986 781 460

www.morea.org

ANDAÍNA PRO SAÚDE MENTAL
urb. Porto Aveira, manzana 6, 

nº 32, 15688 Oroso (A Coruña).

Tel.: 650 270 824

www.andainaprsm. 

blogspot.com

ASOCIACIÓN DE BIPOLARES 
DE GALICIA (ASBIGA)
avda. de Monelos (CCM 

Monelos), 2 A, 

15008 A Coruña.

Tels.: 646 107 713 - 981 276 799

asbiga.org

ASOCIACIÓN OURENSANA  
DE TRASTORNO BIPOLAR 
c/ Pérez Serantes, 2, 

32004 Ourense.

Tel.: 660 452 388

COMUNITAT DE MADRID
ASOCIACIÓN MADRILEÑA 
DE AMIGOS Y FAMILIARES 
DE ENFERMOS CON 
ESQUIZOFRENIA (AMAFE)
c/ Ruiz Perelló, 7, 

28028 Madrid

Tels.: 913 612 768 - 917 242 529

www.amafe.org 

FEDERACIÓN MADRILEÑA 
PRO SALUD MENTAL 
(FEMASAM)
c/ Manuel Fernández  

Caballero, 10, 28019 Madrid.

Tel.: 914 729 814
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ASOCIACIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
ENFERMOS PSÍQUICOS 
(APISEP)
c/ Pablo Coronel, 34 (local), 

28802 Alcalá de Henares 

(Madrid). Tel.: 918 832 970

FUNDACIÓN MUNDO 
BIPOLAR 

www.mundobipolar.org 

FUNDACIÓN MANANTIAL 
avda. del Arroyo del Santo, 12, 

28042 Madrid.  Tel.: 913 717 212 

www.fundacionmanantial.org

ASOCIACIÓN BIPOLAR  
DE MADRID (ABM) 
c/ General Zabala, 14,  

28002 Madrid. 

Tels.: 915 339 515 - 913 195 260

www.asociacionbipolar-

demadrid.com

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
DE ENFERMOS MENTALES 
(AFAEM 5) 
c/ Hospitalet del Llobregat, 4, 

28034 Madrid. Tel.: 917 340 357 

www.afaem5.es 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
Y AMIGOS DE ENFERMOS 

MENTALES (AFAEMO)
C/ Arroyo Fontarrón, 369, 

28030, Madrid. Tel.: 91 371 35 29

http://afaemo.org/

ASOCIACIÓN FAMILIARES Y 
AFECTADOS SALUD MENTAL 
(AFASAME)
c/ Dos de Mayo, 6 (centro 

ACTUA), 28700 San Sebastián 

de los Reyes (Madrid).

Tel.: 916 637 882 

 

ASOCIACIÓN LUCHA POR LA 
SALUD MENTAL Y CAMBIOS 
SOCIALES (ALUSAMEN)
c/ Peña Gorbea, 4,  

28053 Madrid. Tel.: 914 771 866

alusamen.org.es/blog

ASOCIACIÓN PRO AYUDA 
SALUD ESPERANZA Y VIDA 
(APASEV)
c/ Timanfaya, locales 15-23, 

28924 Alcorcón (Madrid). 

Tels.: 916 100 793 - 648 943 353

www.apasev.org

ASOCIACIÓN SALUD Y AYUDA 
MUTUA (ASAM)
c/ Los Yébenes, 241, (colegio 

Hernando de Soto), 28047 Madrid.  

Tels.: 917 179 729 - 915 099 477

www.asam.org.es

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y 
PERSONAS CON PROBLEMAS 
DE SALUD MENTAL EN 
LEGANÉS / FUENLABRADA 
(ASAV)
c/ Isabel la Católica, s/n,  

28911 Leganés (Madrid). 

Tels.: 696 428 687 -  

659 927 141 - 692 230 647 

asav.org.es

REGIÓ DE MÚRCIA
FEAFES REGIÓN DE MURCIA
c/ Cigarral, 6, bajo, 30003 

Murcia. Tel.: 968 232 919

www.feafesmurcia.com

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
Y PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL  
(AFES MURCIA)
c/ Azarbe del Papel, 30, 

30007 Murcia. Tel.: 968 224 402

www.afesmurcia.org

ASOCIACIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN COMUNITARIA 
DE ENFERMOS PSÍQUICOS 
DE CARTAGENA Y COMARCA 
(APICES)
Finca Ventorrillos, carretera de 

Madrid a Cartagena, km 431, 

30319 Santa Ana - Cartagena 

(Murcia). Tel.: 968 169 215
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
PERSONAS CON ENFERMEDAD 
MENTAL Y TRASTORNO 
GENERALIZADO DEL 
DESARROLLO INFANTO-JUVENIL 
DEL MAR MENOR (AFEMAR)
c/ San Francisco de Asís, 4, 

30740 Lo Pagán - San Pedro del 

Pinatar (Murcia). Tel.: 968 181 910

asociacionafemar.blogspot.com

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
Y ENFERMOS MENTALES DE 
LORCA (ASOFEM)
c/ Pérez Casas, 93, bajo, 30800 

Lorca (Murcia). Tel.: 968 471 180

asofem.org

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
Y PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL DE
CIEZA Y COMARCA (AFEMCE)
c/ Mariano José de Larra, 2, 

30530 Cieza (Murcia).

Tel.: 968 760 848

www.afemce.com

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y 
PERSONAS CON ENFERMEDAD 
MENTAL DE MOLINA (AFESMO)
c/ Gregorio Miñano, 52,  

30500 Molina de Segura 

(Murcia). Tel.: 968 645 387

www.afesmo.es

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
Y PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL
DE YECLA (AFEMY)
c/ Águilas, 16, bajo,  

30510 Yecla (Murcia).

Tel.: 968 79 15 51

NAVARRA
ASOCIACIÓN NAVARRA 
PARA LA SALUD MENTAL 
(ANASAPS)
c/ Río Alzania, 20 (trasera), 

31006 Pamplona (Navarra).

Tel.: 948 248 630

www.anasaps.org

PAÍS BASC
FEDEAFES
c/ Tres Cruces, 14, bajo 

derecha, 01400 Llodio (Araba).

Tel.: 944 069 430

www.fedeafes.org

ASOCIACIÓN AYALESA DE 
FAMILIARES Y PERSONAS 
CON ENFERMEDAD MENTAL 
(ASASAM)
c/ Tres Cruces, 5 bajo, 01400 

Llodio (Araba). Tel.: 944 034 690

www.asasam.org

ASOCIACIÓN GUIPUZKOANA 
DE FAMILIARES Y ENFERMOS 

PSÍQUICOS (AGIFES)
paseo de Morlans, 3, bajo, 

20009 Donostia (Gipuzkoa). 

Tel.: 943 474 337

www.agifes.org

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE 
FAMILIARES Y PERSONAS 
CON ENFERMEDAD
MENTAL (AVIFES)
c/ Santutxu, 40, bajo,  

48004 Bilbo (Bizkaia).

Tel.: 944 456 256

www.avifes.org

ASOCIACIÓN ALAVESA DE 
FAMILIARES Y PERSONAS 
CON ENFERMEDAD (ASAFES)
c/ Amadis, 2 (entrada por  

c/ Blas de Otero), 

01010 Vitoria-Gasteiz (Araba). 

Tel.: 945 288 648

 www.asafes.org

ASOCIACIÓN VASCA DE 
PACIENTES BIPOLARES 
(AVASPABI)
c/ Pintor Vicente Abreu, 7, bajo, 

01008 Vitoria-Gasteiz (Araba).

Tel.: 659 035 532 

COMISIÓN DE BIPOLARES 
DE AGIFES (ASOCIACIÓN 
GUIPUZCOANA DE 
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FAMILIARES Y ENFERMOS 
PSÍQUICOS)
paseo de Morlans, 3,  

20009 Donostia (Gipuzkoa).

Tel.: 943 474 337

www.somospacientes.com/

agifes

LA RIOJA
ASOCIACIÓN RIOJANA DE 
FAMILIARES Y PERSONAS 
CON ENFERMEDAD
MENTAL (FEAFES - ARFES 
PRO SALUD MENTAL)
c/ Cantabria, 33-35,  

26004 Logroño (La Rioja).

Tel.: 941 236 233

www.arfes.org 

COMUNITAT DE VALÈNCIA
FEAFES COMUNIDAD 
VALENCIANA-COMUNITAT 
VALENCIANA
c/ Vinaroz, 12, bajo duplicado 

dcha., 46020 València.

Tel.: 963 535 065

www.feafescv.org

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y 
ENFERMOS MENTALES RIBERA 
BAJA (AFEM RIBERA BAIXA)
c/ Francisco Vitoria, 45,  

46410 València.

Tel.: 961 711 886

ASOCIACIÓN PARA LA SALUD 
INTEGRAL DEL ENFERMOS 
MENTAL (ASIEM)
c/ Quart, 19, 46001 València.

Tel.: 963 922 859

www.asiem.org

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
Y ENFERMOS MENTALES DE 
BURJASSOT, BENIMANET Y 
BENIFERRI (AFEM BBB)
avda. Pi i Margall, 56,  

bajo izquierda, 46100 Burjassot 

(València). Tel.: 963 631 193

www.afem-burjassot.org

ASOCIACIÓN EN APOYO A LA 
SALUD MENTAL (AASAM)
c/ Sant Pascual, 12, bajo, 

46960 Aldaia (València).

Tel.: 617 138 327

INSERCIÓN LABORAL PARA 
PERSONAS CON ENFERMEDAD 
MENTAL (ISPEM)
c/ Hierros, 5, bajo, 46022 

València. Tel.: 963 247 225

mentaliapuerto.com/ 

familias/ispem

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
PARA LOS DERECHOS DEL 
ENFERMO MENTAL (AFDEM)
c/ Obispo Salinas, 6, bajo, 

12003 Castelló de la Plana.

Tel.: 964 232 245

www.afdem.com

FAMILIARES ASOCIADOS 
DE ENFERMOS MENTALES 
(FADEM)
c/ Matilde Bel, 18, 12600 La Vall 

d’Uixó (Castelló de la Plana).  

Tel.: 692 111 555

www.fadem.es

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
Y ENFERMOS MENTALES DE 
ELCHE, CREVILLENTE, SANTA 
POLA E ISLA DE TABARCA 
(ASFEME)
avda. del Elche Club de Fútbol, 

03204 Elx (Alacant).

Tel.: 966 636 334

www.asfeme.org

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
DE/Y ENFERMOS MENTALES 
DE LA MARINA BAJA (AFEM 
MARINA BAIXA)
c/ de los Jardines, 2, bajo, 

03502 Benidorm (Alacant).

Tel.: 965 869 292

www.afem.org.es

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
DE ENFERMOS MENTALES DE 
ELDA, PETRER Y COMARCA 
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(AFEP-EPC)
avda. Reina Victoria, 3,  

03600 Elda (Alacant).

Tel.: 965 395 594

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
Y PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL DEL 
ALTO VINALOPÓ (AFEPVI)
c/ Santa María de la Cabeza, 2, 

bajo, 03400 Villena (Alacant).

Tel.: 965 808 194

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA 
E INTEGRACIÓN DEL 
ENFERMO MENTAL (ADIEM 
VEGA BAJA)
pza. de Torrevieja,  

bloque 1, bajo, 

03300 Orihuela (Alacant).

Tel.: 966 342 340

c/ La Paz, 194, bajo 03182. 

Torrevieja (Alacant).

Tel.: 966 705 294

www.adiem.org

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
DE ENFERMOS MENTALES 
DE LA COSTERA Y DEL 
DEPARTAMENTO (ACOFEM 13)
c/ Taquígrafo Martí, 25, bajo, 

46800 Xàtiva (València).

Tel.: 962 273 960

www.acofem13.com 

ASOCIACIÓN DE AYUDA 
A PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA 
(ACOVA)
c/ Lebón, 3-5, bajo,  

46023 València.

Tel.: 963 812 860

www.asociacionacova.org

ASOCIACIÓN DE LA SAFOR 
DE AYUDA A ENFERMOS 
MENTALES (ASAEM)
c/ Santa Ana, 59,  

46701 Gandía (València).

Tel.: 962 870 823

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
Y ALLEGADOS DE LA RIBERA 
ALTA PARA LOS DERECHOS 
DEL ENFERMO MENTAL 
(AFARADEM)
c/ Tavernes, 1,  

46600 Alzira (València).

Tel.: 962 401 010

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
DE ENFERMOS DE PATERNA, 
ELIANA Y SAN ANTONIO DE 
BENAGEBER (AFEMPES)
c/ Músico Antonio Cabeza, s/n, 

46980 Paterna (València).

Tel.: 961 101 452

afempes.blogspot.com.es 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
DE ENFERMOS MENTALES 
L’ALT MAESTRAT  
(AFEM L’ALT MAESTRAT)
pza. de la Iglesia, 7 (edificio 

del Ayto.), 12140 Albocàsser 

(Castelló de la Plana).

Tel.: 964 428 259

ASOCIACIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN DE ENFERMOS 
MENTALES DE
ALICANTE (AIEM)
c/ Bazán, 49, 1º dcha,  

03001 Alacant.

Tel.: 966 592 950

www.aiemalicante.org

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE 
LA MARINA ALTA D’AJUDA 
ALS MALALTS MENTALS 
(AMADEM)
c/ Doctor Gómez Ferrer, 44, 

03740 Gata de Gorgos 

(Alacant). Tel.: 966 469 120

www.amadem.es

ASOCIACIÓN FAMILIARES DE 
ENFERMOS MENTALES DEL 
ALTO PALANCIA (AFEMAP) 
c/ Almagrán, s/n (centro social 

Almagrán), 12400 Segorbe 

(Castelló de la Plana).

Tel.: 620 735 489
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Absentisme: abandonar tasques i deures propis d’un 

càrrec. Per exemple, en aquest context, l’absentisme 

escolar fa referència a no anar a l’escola. 

Abúlia: manca de voluntat per iniciar activitats 

amb un objectiu.

Abús: ús desproporcionat o per excés en una acció 

o consum. Per exemple, abús d’alcohol significa un 

ús excessiu d’alcohol.

Acatísia: trastorn del moviment caracteritzat per 

un sentiment d’inquietud i una necessitat imperiosa 

d’estar en constant moviment.

Actitud: disposició davant alguna cosa. Una actitud 

col·laboradora significaria que s’està disposat a 

col·laborar.

Activació: posada en marxa o preparació per a 

l’acció. En aquest context, alerta, amb energia, 

amb el cos i la ment disposats a actuar.

Esdeveniment estressant: alguna cosa que a 

en ocórrer genera inquietud, nerviosisme i tensió 

psíquica, física i de la pensada (“això és horrible, 

no puc suportar-ho, em fa molta por”).

Adaptació funcional: procés d’adaptació de les 

nostres accions a les necessitats que ens planteja 

l’entorn, de manera que el que fem resol les 

demandes amb què ens trobem. 

Addicció: necessitat compulsiva d’alguna subs-

tància o activitat per experimentar els efectes o 

calmar el malestar produït per la privació. 

Adolescència: etapa de desenvolupament en què 

es produeix el pas de la infantesa cap a l’edat adulta. 

Generalment comprèn des dels 13-14 anys fins als 

18-20. Implica nombrosos canvis en la persona a 

nivell físic, psicològic i social.

Afecte/afectiu: sentiment de proximitat i mostra 

d’afecte cap a una altra persona. El terme “afectiu” 

s’usa també per referir-se a tot allò relacionat amb 

els sentiments, les emocions o els estats d’ànim 

(ex.: trastorn afectiu).

Agitació: estat de gran inquietud psicomotriu durant 

el qual, en moments en què aquesta inquietud és 

extrema, un individu no disposa d’un adequat control 

de la seva conducta, cosa que genera un risc per a 

si mateix o per als altres (de vegades pot ser un estat 

anterior a l’agressivitat o acompanyar-la). 

Agressivitat: ús de la violència en la resposta 

o interacció amb alguna cosa o algú. Quan es 

produeix en la interacció amb un mateix rep el nom 

d’autoagressivitat.

GLOSSARI

II ANNEX:
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Agut: referència temporal que assenyala la curta 

durada o evolució d’un procés (trastorn, episodi, 

malaltia, símptoma...). Generalment implica que 

va durar, dura o durarà dies (el període sol ser 

inferior a un mes).

Ajust de medicació: és el canvi en la pauta de-

finida de medicació que generalment comporta 

una pujada o baixada d’alguna dosi o presa, i/o 

supressió o addicció d’algun nou fàrmac.

Alexitímia: dificultat per identificar i descriure 

verbalment les emocions i sentiments en un ma-

teix i en els altres.

Al·lucinació: percepció d’una cosa que no és 

real. És una percepció (ja sigui sentir, veure, olo-

rar o sentir alguna cosa) que es produeix sense 

que hi hagi un estímul real que la desencadeni. 

Al·lucinogen: substància que altera la percepció. 

Amnèsia: pèrdua total o parcial de memòria.

Anhedonisme: dificultat d’una persona per 

gaudir amb el que abans li agradava.

Ansietat: sensació subjectiva d’aprensió i pensa-

ments anticipatoris que s’acompanya de símpto-

mes físics de nerviosisme (sensació de falta d’aire, 

tremolor ...) i que passa davant un estímul extern 

en principi aparentment neutre. 

Ansiolític: psicofàrmac indicat per a l’ansietat o l’an-

goixa, també indicat per a l’insomni.

Anticolinèrgic: compost que redueix els efec-

tes del neurotransmissor acetilcolina en el sis-

tema nerviós. Es diu també d’un fàrmac quan té 

aquests efectes. Alguns d’aquests compostos 

anticolinèrgics s’usen en ocasions per contra-

restar trastorns del moviment (tipus Parkinson) 

que poden produir alguns antipsicòtics (vegeu 

antiparkinsonians).

Antidepressiu: psicofàrmac indicat per a de-

pressions (moderades i greus), ansietat, obses-

sions i fòbies.

Antiparkinsonià: Vegeu “anticolinèrgic”.

Antipsicòtic: psicofàrmac indicat per a símpto-

mes psicòtics i fases maníaques.

Apatia: manca de motivació, estat d’indiferència 

davant els esdeveniments de la vida emocional, 

social o física.



126

Arrítmia: alteració en la freqüència dels batecs 

del cor.

Atàxia: dificultat per a la coordinació motriu.

Autoestima: valoració que les persones fan de 

si mateixes.

Brot: cada un dels episodis d’una malaltia on es 

produeix una exacerbació o augment dels símpto-

mes. Vegeu “fase”.

Bruxisme: hàbit involuntari d’estrènyer o cruixir 

les dents i la zona mandibular.

Cefalea: mal de cap.

Cirrosi: dany hepàtic que, entre d’altres causes, 

pot estar produït pel consum elevat i continuat d’al-

cohol.

Cognitiu: relatiu a la capacitat de pensar i dirigir les 

nostres accions cap a una meta. És a dir, comprèn 

les anomenades funcions mentals superiors (ex.: 

memòria, atenció, aprenentatge, reconeixement). 

Comunicació no verbal: component de la comu-

nicació que no inclou la paraula. És a dir, tot el que 

comuniquem amb els gestos, les mirades, postu-

res, moviments, to de veu, etc.

Consciència de malaltia: grau en què algú 

és conscient que té una malaltia. La presència 

de consciència de malaltia ocorre en els casos 

en què la persona té clar que el que li passa 

forma part d’una afecció i quin és el seu nom. 

L’absència d’aquesta consciència es dona quan 

la persona afectada no admet que està malalta 

o si, tot i reconèixer que té algun problema, no 

ho atribueix a la malaltia.

Conductual: relatiu a la conducta, és a dir, al 

comportament.

Corrector: vegeu “anticolinèrgic”.

Crònica: referència temporal que assenyala la du-

ració prolongada o evolució de llarga durada d’un 

procés (trastorn, episodi, malaltia, símptoma...). 

Generalment implica que va durar, dura o durarà 

anys.

Compliment terapèutic: realització de les ins-

truccions del terapeuta en referència a la dosi i 

freqüència del tractament (també adherència al 

tractament).

Deliris: idees o creences que compleixen les ca-

racterístiques següents: són falses, impossibles de 

rebatre usant la lògica i apareixen de forma patolò-

gica (a diferència de les creences ancestrals o les 

II ANNEX: Glossari



127

religioses, que formen part d’una cultura o tradició 

social). 

Dependència: necessitat inevitable de consumir 

substàncies d’abús que generen principalment 

tolerància (augment progressiu de la quantitat de 

substància consumida) i abstinència (reaccions 

adverses quan es deixa de consumir la substàn-

cia), la qual cosa afecta el funcionament genera-

litzat de la persona. 

Depressió: síndrome caracteritzat per una tristesa 

profunda o pèrdua significativa de l’interès per les 

coses, mantingut en el temps almenys durant dues 

setmanes. Sol acompanyar-se d’altres símptomes 

com la pèrdua d’energia, de gana o alteracions de 

la son. Són habituals també els sentiments de cul-

pa, de vergonya, el pessimisme excessiu, etc.

Descompensació: estat de funcionalitat en què 

l’individu perd la capacitat d’enfrontar-se a les exi-

gències habituals de la vida diària; pèrdua d’un es-

tat previ d’estabilitat.

Desinhibició: augment de la motivació per parlar, 

elevada activitat, humor més positiu, etc.

Dinàmica familiar: patró habitual d’interacció en-

tre els membres d’una família. 

Diplopia: visió doble.

Discinèsia tardana: moviments crònics involun-

taris de grups musculars que poden estar causats 

pel tractament amb algunes medicacions antipsi-

còtiques.

Doble vincle: en aquest context, el doble vincle fa 

referència a la transmissió d’informacions contra-

dictòries a través de dos canals diferents de comu-

nicació. Per exemple, es produeix quan verbalment 

transmetem un contingut i no verbalment, l’oposat 

(ex.: dir “t’estimo” mentre dónes un cop de peu). Es 

va postular com un factor afavoridor de l’aparició 

de psicosi.

Drogues: substàncies que, fumades, ingerides, 

inhalades, esnifades o injectades, arriben fins al 

cervell i alteren les seves funcions habituals.

Efecte rebot: aparició o reaparició dels símpto-

mes que estaven absents o controlats mentre es 

prenia un medicament o substància quan el seu 

consum s’interromp o se’n redueix la dosi. La in-

tensitat dels símptomes és sovint més gran que 

abans d’iniciar el tractament o consum. 

Efecte secundari: efecte no desitjat d’un fàrmac o 

intervenció que pot arribar a ser molest.
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Efecte terapèutic: efecte desitjable d’una me-

dicació o intervenció, que implica reducció dels 

símptomes i del malestar.

Emoció expressada (EE): concepte usat per re-

ferir-nos a diferents aspectes de la comunicació i 

intensitat de la conducta emocional en la família. 

Es mesura considerant la implicació emocional, el 

grau d’hostilitat i nombre de comentaris crítics en-

tre els seus diferents membres. El nivell d’EE s’ha 

relacionat amb l’evolució de la psicosi. 

Emfisema pulmonar: malaltia que produeix in-

suficiència respiratòria i la causa més comuna és 

el consum de tabac.

Entorn: ambient que envolta alguna cosa o algú 

i que inclou, a més de la superfície física, compo-

nents psicològics i socials.

Episodi: període en el qual els símptomes de la 

malaltia són evidents. 

Equip terapèutic: conjunt de professionals que 

tracten la persona que manifesta uns símptomes 

o una malaltia determinada. Pot incloure metges, 

psicòlegs, infermers, auxiliars d’infermeria, tera-

peutes ocupacionals, rehabilitadors i/o treballadors 

socials.

Estabilitat: període de temps en el curs d’una 

malaltia, trastorn o síndrome, en el qual l’indi-

vidu no pateix els símptomes o aquests estan 

atenuats.

Estabilitzador de l’estat d’ànim: psicofàrmac 

indicat en el trastorn bipolar en fases maníaques i 

en la prevenció de recaigudes.

Estereotípia: manifestació motriu, verbal o de la 

pensada que és repetida durant un temps per la 

persona amb un caràcter reiteratiu. Pot consistir en 

postures, paraules, gestos, balanceigs o desplaça-

ments. 

Estigma: senyal. En aquest context, es refereix a la 

marca o prejudici social (temor, desconfiança, pena, 

desvalorització, etc.) que es relaciona amb la presèn-

cia d’una malaltia, trastorn o síndrome o amb les per-

sones que la pateixen (pacients i/o familiars). 

Estimulació: procés de generació de reac-

cions a través de la presentació d’estímuls. Per 

exemple, quan truquem a algú estem estimu-

lant el seu sentit i generant la reacció d’atenció 

a través de la nostra veu (estímul auditiu).

Estímul: qualsevol canvi en l’entorn que desen-

cadena una reacció o genera una percepció en 
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nosaltres. Si en rebem molts, direm que estem so-

breestimulats (o hiperestimulats); si en rebem molt 

pocs, direm que estem hipoestimulats.

Estrès: reacció d’alta activació del nostre organis-

me que es desencadena per donar resposta a les 

demandes de l’ambient (ex.: el nostre cor batega 

més fort, les nostres pupil·les es dilaten i la nostra 

energia augmenta per sortir corrent si ens trobem 

un lleó). Si aquesta activació es manté en el temps, 

sol acompanyar-se de nerviosisme o ansietat. 

Estupor: disminució de l’activitat de les funcions 

intel·lectuals, acompanyada de cert aire o aspecte 

de sorpresa o d’indiferència.

Eufòria: alegria desproporcionada i sensació de 

benestar exagerat. 

Evitació: conducta tendent al no afrontament o a 

l’allunyament d’alguna cosa o d’algú. En aquest 

context, s’utilitza en referència al no afrontament 

dels dilemes o situacions difícils.

Evolutiu: relatiu al desenvolupament o canvi en 

l’estat d’alguna cosa. En l’àmbit mèdic, l’evolució 

d’una malaltia es refereix als canvis en l’aparició 

dels símptomes o al seu desenvolupament. Tam-

bé se sol utilitzar en l’àmbit psicopedagògic i de la 

medicina per fer referència al progrés de les etapes 

del desenvolupament d’una persona. 

Expectativa: suposició sobre allò que s’espera 

que sigui més probable que succeeixi.

Factor de risc: aquell que facilita el patiment d’una 

malaltia o crisi o que n’agreuja els símptomes.

Factor protector: és qualsevol factor que dismi-

nueix les possibilitats de patir una malaltia o una 

crisi o fa més resistent la persona enfront dels 

símptomes i que fa que s’atenuïn. 

Fase: episodi d’una malaltia. Sol emprar-se per 

anomenar les recaigudes del trastorn bipolar o els 

trastorns afectius (vegeu “brot”). 

Fisiològic: relatiu al físic (corporal). També és 

utilitzat en l’àmbit mèdic per referir-se al fet que 

alguna cosa passa de forma natural, per oposi-

ció a patològic.

Fòbia: por irracional a alguna cosa.

Funcions executives: conjunt de capacitats es-

sencials per obtenir un comportament autònom i 

adaptat. 

Habilitats socials: recursos, eines per iniciar o 

mantenir relacions interpersonals. 
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Hàbits saludables: conjunt de costums basats en 

la promoció de la salut.

Hipnòtic: psicofàrmac indicat per a problemes de 

son.

Hipoglucèmia: nivell baix de glucosa en sang.

Hirsutisme: excés de pèl.

Idees de perjudici: creença que els altres estan 

en contra d’un mateix.

Impuls / impulsivitat: acció de (o tendència a) 

dur a terme conductes sense haver-ne avaluat prè-

viament les conseqüències. 

Individuació: procés pel qual un individu depen-

dent aconsegueix cobrar entitat pròpia enfront de 

la resta i es diferencia significativament dels altres. 

En aquest context, fa referència a un dels proces-

sos propis del desenvolupament humà que sol 

produir-se durant l’adolescència, en què els fills es 

diferencien dels pares.

‘Insight’: prendre consciència del que passa.

Insomni: alteració consistent en una disminució 

del son. Pot ser de conciliació, de manteniment o 

de despertar precoç. Sol ser un símptoma acom-

panyant de moltes malalties o aparèixer en perío-

des de tensió, cansament extrem o abans d’una 

recaiguda. 

Interacció: relació mútua entre dos o més ele-

ments.

Intoxicació per liti: quan els valors de liti pugen 

per sobre d’un valor ja no té un efecte terapèutic 

sinó que és tòxic per a l’organisme.

Llenguatge desorganitzat: llenguatge incohe-

rent i sense sentit.

Leucopènia: disminució del nombre de glòbuls 

blancs en sang.

Model vulnerabilitat-estrès: teoria que expli-

ca l’etiologia de la psicosi, segons la qual la per-

sona que desenvolupa símptomes psicòtics pot 

tenir una predisposició innata o adquirida que la 

fa més vulnerable a l’estrès, que acaba desen-

cadenant aquests símptomes psicòtics.

Neurolèptic: vegeu “antipsicòtic”.

Oposicionisme: actitud de resistència activa i ac-

tuacions contràries a les que se sol·liciten o s’es-

peren d’algú (portar la contrària). 

Palpitacions: sensació subjectiva per la qual es 

fa conscient el batec del cor a l’àrea pectoral.

Percepció: fenomen de captació i processament 

d’estímuls.

Pla de tractament: pautes d’intervenció, dissen-
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yades per l’equip terapèutic per a cada persona de 

manera individual.

Prejudici: opinió formulada sobre alguna cosa 

que no es coneix, basada en informacions in-

directes. En aquest context es refereix al que 

s’espera d’una intervenció que realment no es 

coneix, en funció d’experiències que ens han ex-

plicat o hem llegit o simplement intuïm (ex.: da-

vant d’una medicació concreta o una persona).

Pròdrom: símptoma anticipat, atenuat i inespecífic 

que passa abans de l’aparició (o abans de la des-

compensació) d’una malaltia o trastorn. 

Programes de rehabilitació cognitiva: exerci-

cis pràctics que promouen l’aprenentatge d’estra-

tègies específiques per millorar el rendiment cog-

nitiu i el funcionament en les tasques de la vida 

quotidiana.

Promiscuïtat: conducta sexual no selectiva per 

la qual un individu manté relacions amb múltiples 

persones al llarg del temps. 

Pronòstic: predicció del desenvolupament i evo-

lució d’una malaltia o trastorn segons símptomes 

que l’han precedit o l’acompanyen; predicció sobre 

la seva durada i acabament. 

Psicoeducació familiar: conjunt d’estratègies 

psicoterapèutiques que busquen potenciar els re-

cursos naturals d’afrontament i adaptació del sis-

tema familiar en el seu conjunt i de totes les per-

sones que el formen. Implica proveir d’informació  

a tots els familiars per preparar-los per respondre 

de manera constructiva.

Psicoteràpia: reunions amb el terapeuta du-

rant les quals el pacient pot explicar el que li 

passa i expressar els seus sentiments. L’objec-

tiu d’aquesta intervenció terapèutica és la mi-

llora en la qualitat de vida del pacient a través 

d’un canvi en la seva conducta, actituds, pensa-

ments i/o afectes.

Recaiguda: empitjorament o reaparició dels 

símptomes d’un determinat trastorn o malaltia 

després d’una millora.

Recurrència: reaparició dels símptomes des-

prés d’un interval d’estabilitat. Aparició de cri-

sis repetides al llarg del curs d’una malaltia.

Resiliència: capacitat del subjecte per no patir 

una malaltia o símptomes tot i l’existència de fac-

tors de risc (facilitadors o desencadenants). Po-

dria definir-se com l’oposat a vulnerabilitat.

Ritual: acte elaborat que un subjecte du a terme 

amb una finalitat concreta. En aquest context fa 

referència al típic símptoma del trastorn obsessivo-

compulsiu pel qual el pacient porta a terme un acte 

més o menys complex i estrictament organitzat, sen-

se un clar fi en si mateix més que l’indirecte d’evitar 

l’ansietat que li produeix una determinada situació. 
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Sedentarisme: tendència a romandre inactiu 

durant llargs períodes de temps. També es refe-

reix a l’evitació de l’exercici físic i l’activitat.

Signe: expressió objectivable d’algun procés que 

està succeint (ex.: enrogiment, inflamació).

Síndrome: conjunt de signes i símptomes que 

caracteritza una entitat patològica.

Síndrome d’ovari poliquístic: trastorn en-

docrí freqüent en dones en edat reproductiva 

que es manifesta amb menstruació irregular, 

infertilitat lligada a les alteracions en l’ovula-

ció i excés d’hormones masculinitzants, cosa 

que pot produir acne i hirsutisme. 

Símptomes negatius: les manifestacions de 

la psicosi que impliquen la no aparició d’una 

habilitat o funció que hauria d’estar present 

(com l’abúlia: falta o pèrdua de la voluntat). 

Símptomes positius: s’empra per referir-se 

a manifestacions productives de la psicosi que 

no ocorrerien si no existís el trastorn (ex.: al·lu-

cinació).

Sistema de recompensa: conjunt d’estructu-

res cerebrals que fa que ens sentim bé després 

de realitzar una activitat o consum. Les reac-

cions bioquímiques que desencadena són ca-

paces de modificar comportament mitjançant el 

reforç positiu (plaer) que suposa un determinat 

estímul (en aquest cas, les drogues).

Sobreestimulació: excés en la presentació 

d’estímuls, activitats, etc., que dificulten el pro-

cés de desenvolupament de l’individu.

Sobreprotecció: patró de conducta en la qual 

s’excedeixen les atencions necessàries cap a 

una persona per tal d’evitar-li un sofriment real 

o imaginari o el malestar que habitualment 

acompanya les dificultats i problemes de la vida 

quotidiana. Un patró educatiu sobreprotector o 

superprotector pot interferir amb els fenòmens 

d’autonomia i individuació de l’individu en des-

envolupament. Sol ser una reacció habitual que 

es genera en els familiars de les persones malal-

tes (especialment quan són nens o adolescents). 

Somàtic: referent al cos, al que és orgànic, 

físic.

Somnolència: son excessiva.

Subagut: relatiu al temps d’evolució d’un procés 

(símptoma, malaltia, trastorn ...) que no és ni crò-

nic ni agut. Sol implicar una duració o evolució de 

mesos (no arriba a anys però passa d’un mes).
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Subjectiu: que procedeix de la vivència per-

sonal del subjecte i no pot ser objectivable 

pels altres.

Suspicàcia: estat de sospita gairebé constant 

davant d’actuacions o converses dels altres. 

Taquicàrdia: acceleració del ritme del cor per 

sobre del qual és habitual (en sentit estricte, 

més de 120 batecs per minut).

Teràpia cognitivoconductual: tipus de psi-

coteràpia centrada en el maneig de les emo-

cions, pensaments i comportaments disfuncio-

nals i els seus antecedents i conseqüents.

Trastorn mental: procés en què es veuen 

afectats els nostres comportaments, pensa-

ments i capacitat de prendre decisions. Està 

associat a un malestar (ex.: dolor), a una dis-

capacitat (ex.: deteriorament en una o més 

àrees de funcionament) o a un risc de patir do-

lor, discapacitat o pèrdua de llibertat.

Trombocitopènia: disminució del nivell de 

plaquetes en sang.

Vigília: estat de la consciència consistent en 

estar despert. 

VIH: virus de la immunodeficiència humana. És 

el causant de la síndrome d’immunodeficiència 

adquirida (sida). Es tracta d’un virus que danya 

les cèl·lules del sistema immunitari de l’organis-

me.

Vincle: procés que s’estableix entre dues per-

sones que estan relacionades. És el substrat 

d’un compromís dins de la relació entre dues o 

més persones.

Vulnerabilitat: capacitat d’una persona per 

veure’s afectada o danyada per alguna cosa o 

algú (físicament, emocionalment o moralment). 

En l’àmbit mèdic ens referim a la susceptibili-

tat o tendència a patir un dany o malaltia. Com 

més gran és la vulnerabilitat, major probabili-

tat que la persona emmalalteixi o experimenti 

símptomes.
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1. PER A JOVES I FAMILIARS

Llibres per a joves
• Colom, F., Vieta, E., Manual de psicoeducació 

per al trastorn bipolar, Barcelona, Ars Mèdica, 

2004.  

• De Hert, M., Thys, E., Magiels, G., Wyckaert, 

S., Anything or nothing. Self-guide for people 

with bipolar disorder, Janssen-Cilag / Organon, 

2004.

 

• Díaz Marsá, M., Afrontant l’esquizofrènia: guia 

per a pacients i familiars, Enfocament Editorial 

SC, 2013 [disponible a http://www. amafe.org/

afrontando-la-esquizofrenia/

 

• Elgie, R., et al., Descobreix un nou camí. 

Suport i consells per a persones amb 

esquizofrènia ‘, Bristol, Myers-Squibb & Otsuka 

Pharmaceuticals Europe Ltd, 2005

.

Llibres per a familiars
Informació clara i assequible per a germans de 

persones que tenen símptomes psicòtics:

• Ric, JL, El repte de ser germans: malaltia 

mental greu. Associació Madrilenya d’Amics 

i Familiars de Persones amb Esquizofrènia, 

AMAFE, 2013 [disponible a http://www.amafe.

org/el-reto-de-ser-hermanos-enfermedad-

mental-grave/ 

• Mulder, S., Lines, E., A sibling’s guide to 

Psychosis - Information, idees and resources, 

Canadian Mental Health Association, 2005.

Per a la resta de familiars:

• Arango, C., Esquizofrènia: 125 preguntes, 

algunes respostes. Madrid, EDIMSA, 2006. 

• Bernat, M., Què sabem de l’esquizofrènia? 

Guia per a familiars i pacients, Barcelona. Ars 

Mèdica, 2004. 

• Cánovas, G., García de Pablo, A., Oliaga, A., 

Aboy, I., Tecnoadicciones. Guia per a famílies, 

Fundació Mapfre, 2014. 
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• Colom, F., Vieta, E., Conviure amb el trastorn 

bipolar, Panamericana, 2003.

• Guia de psicoeducació per a les famílies de 

persones diagnosticades de psicosi, Gov. de 

Cantàbria, Conselleria de Sanitat, 2010.

 

• Rapat Castro, M., Díaz-Caneja Greciano, A., 

Estratègies de modificació de conducta per a 

pares i educadors i el seu ús en adolescents: 

com aconseguir una comunicació efectiva 

amb el meu fill / alumne adolescent” [capítol 

pertanyent al llibre Fracàs escolar i dificultats 

acadèmiques: causes mèdiques i orientacions 

terapèutiques, Madrid, ed. Everest, 2011].

 

•  Rebolledo Moller, S., Lobato Rodríguez, JM, 

Com afrontar l’esquizofrènia: una guia per 

a familiars, cuidadors i persones afectades, 

Madrid, Aula Mèdica, 2005.

 

•  Woolis, R. Quan un ésser estimat pateix una 

malaltia mental: un manual per a familiars, 

amics i cuidadors, Universe ed., 2010.

Recursos web: iniciatives nacionals
• Consells per a amics i familiars de persones 

amb esquizofrènia. Recuperat el 14 d’octubre 

de 2014, de http://www.esquizofrenia24x7.com/

consejos-amigos-familia 

• Com ajudar familiars amb un brot psicòtic. 

Recuperat el 14 d’octubre de 2014, de http: //

apol.fundacionmapfre.org/19399/com-ajudar-a-

familiars-amb-un-brot-psicòtic

 

• 10 formes d’ajudar el meu fill amb psicosi. 

Recuperat el 14 d’octubre de 2014, de http://

salud.uncomo.com/articulo/10-formas-de-

ayudar-a-mi-hijo-con-psicosis-20609.html 

• Puc ser: informació sobre el trastorn bipolar. 

Recuperat el 14 d’octubre de 2014, de http://

www.puedoser.es

 

• Confederació Espanyola d’Agrupacions de 

Familiars i Persones amb Malaltia Mental 

(FEAFES). Recuperat el 14 d’octubre de 2014, 

de http://feafes.org

 

• Tota la informació que necessites sobre les 

drogues, veraç i actualitzada, a  l’app per a 

dispositius mòbils de al Pla Nacional sobre 

Drogues que pots descarregar de forma 
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 gratuïta. Recuperat el 17 d’octubre de 2014, 

de http://www.pnsd.msssi.gob.es/Categoria2/

publica/publicaciones/AppPNSD.htm

• Pàgina web sobre les addiccions a les 

noves tecnologies. Associació Protégeles. 

Recuperat el 15 de setembre de 2014, de www.

tecnoadicciones.com

 

• Fundació per salvaguardar la integritat i el 

desenvolupament emocional i intel·lectual 

del menor d’edat a Internet. Associació 

Alia2. http://www.alia2.org. Inclou informació 

d’interès sobre l’ús dels mitjans per part dels 

adolescents. En particular, la Dra. Marta Rapat 

i el Dr. Carlos Chiclana (2011) discuteixen 

aspectes rellevants sobre Els adolescents i les 

seves formes de comunicació: xarxes socials. 

Recuperat el 16 d’octubre de 2014, de http://

www.alia2.org/index.php/es/sala-de-prensa-es/

blogs/17?view=blog 

• Informació per a pacients amb trastorns 

d’esquizofrènia, familiars i amics. Recuperat 

el 14 d’octubre de 2014, de www.

vocesenlacabeza.com

 

Recursos web: iniciatives internacionals
• Més informació sobre símptomes i tractament 

en aquesta web canadenca: EPI. Helping 

overcome Psychosis early. Recuperat 

el 15 d’octubre de 2014, de http://www. 

hopevancouver.com 

• Adreça que conté informació fàcilment 

accessible sobre el tractament i recuperació 

tant per a persones amb símptomes psicòtics 

com per a familiars. Enfocada a descriure 

el funcionament dels serveis d’intervenció 

primerenca al Canadà, proporciona 

informació clara i senzilla per entendre i 

gestionar les manifestacions simptomàtiques 

característiques de la psicosi. Recuperat el 15 

d’octubre de 2014, de www.psychosissucks.ca

 

• Associació de Salut Mental amb recursos 

de suport per a persones amb símptomes 

psicòtics i familiars. MIND - Mental ealth 

charity. Psychosis. Recuperat el 14 d’octubre 

de 2014, de http://www.mind.org.uk/

information-support/types-of-mental-health-

problems/psychosis 

• Informació per a pares, cuidadors i tot aquell 

que treballa amb els més joves. Psychosis: 

information for parents, CARERS and anyone 
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who works with young people. Recuperat el 

14 d’octubre de 2014, de http://www.rcpsych.

ac.uk/healthadvice/parentsandyouthinfo/

parentscarers/psychosis.aspx

• Recursos per a pares, persones amb 

símptomes psicòtics i cuidadors. Rethink 

(formerly the National Schizophrenia 

Fellowship NSF). Recuperat el 14 d’octubre de 

2014, de http://www.rethink.org 

• Recursos per detectar signes de risc en els 

més joves. YoungMinds. Recuperat el 14 

d’octubre de 2014, de http://www.youngminds.

org.uk

 

• Tota la informació que necessites sobre 

el consum de substàncies. Frank: Friend, 

confidential drug advice. Recuperat el 14 

d’octubre de 2014, de http://www.talktofrank.

com 

• Pàgina que proporciona material d’autoajuda 

per gestionar la paranoia, deliris i les veus. 

Self help for paranoia, Delusions & voices. 

Recuperat el 14 d’octubre de 2014, de http://

www.getselfhelp.co.uk/psychosis.htm

 

• Per a joves que veuen i senten coses que els 

altres no veuen. Voice Collective. Recuperat el 

14 d’octubre de 2014, de www.voicecollective.

co.uk 

• Informació per germans i per als més petits de 

la casa. Rethink for kids and siblings - Advice 

and support for siblings and kids with mental 

health problems. Recuperat el 14 d’octubre de 

2014, de www.rethink.org/siblings 

• Informació per a joves d’11 a 18 anys. 

Youthoria. Recuperat el 14 d’octubre de 2014, 

de www.youthoria.org 

• Descàrregues amb informació d’interès. 

Strangedays (downloads). Recuperat el 14 

d’octubre de 2014, de http://www.strangedays.

org.uk/Downloads.htm 

• Contra la discriminació i l’estigma. Talk about 

mental health. Recuperat el 14 d’octubre de 

2014, de http://www.time-to-change.org.uk/talk-

about-mental-health

 

• Guia d’autocura per a pares, amics i familiars. 

Caring for yourself guide. Recuperat el 14 

d’octubre de 2014, de http://www.rethink.org/

carers-family-friends/caring-for-yourself-guide
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• Informació senzilla per a gent jove. Young 

Persons and Psychosis. Recuperat el 14 

d’octubre de 2014, de http://www.sabp.nhs.uk/

eiip/young-persons

 

Vídeos d’interès
• Què és el que m’està passant o com funciona 

el servei a què em deriven són algunes de 

les preguntes que d’una manera propera i 

senzilla contesta el següent vídeo: Simon 

Says: Psychosis!. Recuperat el 14 d’octubre 

de 2014, de http://www.youtube.com/

watch?v=GXh9hPzHHi4 

• La recuperació és possible. Aquest vídeo 

inclou l’esperançador relat d’un dels famosos 

components de la banda The Sunnyboys i de 

com l’amor incondicional de la seva família 

va fer possible que tornés als escenaris 

i aprengués a conviure amb els seus 

símptomes. “The Sunnyboy 2013”. Recuperat el 

14 d’octubre de 2014, de https://www.youtube.

com/watch?v=dil0IIqa4iM

2. PER PROFESSIONALS: COM INTERVENIR 
EN PSICOSI ADOLESCENT?

Guies clíniques
• AACAP, OA, Practice parameters for the 

assessment and treatment of children and 

adolescents with schizophrenia. American 

Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 

Journal of the American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry, 40 (4S): 23S, 2001. 

• Arango, C., Fargues, D., Castro-Fornieles, J., 

Fernández, A., Fernández, A., Payà, B., Imaz, 

C., Moreno, C., Baeza, I., Dolz, M., Graell, M., 

Barbeito, S., Ruiz de Azúa, S. (en preparació). 

“Guia clínica i terapèutica per a primers 

episodis psicòtics en la infància i adolescència”. 

Grup de treball del CIBERSAM per a 

l’elaboració d’una guia clínica i terapèutica per 

a primers episodis psicòtics en la infància i 

adolescència. 

• Early Psychosis guidelines writing group, 2a 

ed. Australian Clinical Guidelines for Early 

Psychosis. ORYGEN Youth Health Research 

Centre, 2010. 
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• International Early Psychosis Association 

Writing Group, International clinical practice 

guidelines for early Psychosis. Br J Psychiatry 

Suppl, 48: s120-4, 2005. 

• National Collaborating Centre for Mental 

Health, Psychosis and schizophrenia in 

children and young people. London (UK): 

National Institute for Health and Clinical 

Excellence (NICE), 2013.

Recursos web: iniciatives nacionals 
• Fundació Alicia Koplowitz. http:/ www. 

fundacionaliciakoplowitz.org

 

• Càtedra de Psiquiatria Infantil Fundació Alicia 

Koplowitz-UCM. 

• Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa 

en Salut Mental (CIBERSAM). Recuperat el 

14 d’octubre de 2014, de http://cibersam.es/

cibersam 

• Intervenció psicoeducativa amb famílies 

després d’un primer episodi de psicosi. 

Recuperat el 14 d’octubre de 2014, de http://

www.infocop. és/view_article.asp?id=2959

 

• Programa de Prevenció de Psicosi (P3). 

Recuperat el 14 d’octubre de 2014, de http://

www.p3-info.es

 

• Vídeos per a professionals de psiquiatria 

24x7com. Recuperat el 14 d’octubre de 2014, 

de http://www.psiquiatria24x7.tv
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Recursos web: iniciatives internacionals
• Detect. Recuperat el 14 d’octubre de 2014, 

de http://www.detect.ie/psychosis-recovery-

programme.html 

• Cameo. Early intervention services. Recuperat 

el 14 d’octubre de 2014, de http://www.cameo.

nhs.uk/Home/tabid/1556/language/en-US/

Default.aspx 

• Treating Psychosis (resources). Recuperat el 14 

d’octubre de 2014, de http://treatingpsychosis. 

com/resources/other-resources 

• EPPIC Online. Recuperat el 14 d’octubre de 

2014, de www.eppic.org.au 

• Lilly‘s mental health information. Recuperat 

el 14 d’octubre de 2014, de http://www. 

lillymentalhealth.co.uk/ 

• Schizophrenia.com. Recuperat el 14 d’octubre 

de 2014, de www.schizophrenia.com 

• IEPA (International Early Psychosis 

Association). Recuperat el 14 d’octubre de 

2014, de www.iepa.org.au 

• Initiative to Redueix the Impact of 

Schizophrenia (IRIS). Recuperat el 14 

d’octubre de 2014, de www.iris-initiative.org.uk

 

• Tips. Early Intervention in Psychosis. Recuperat 

el 14 d’octubre de 2014, de www.tips-info.com
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