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ELS GRUPS DE FAMÍLIES EN UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓ PSICOSOCIAL I LA SEVA 
INCIDÈNCIA EN LA COMUNITAT 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓ 
 
Des del treball social es preveu la intervenció  amb famílies de manera específica, ja que la persona malalta 
es troba dins d’un context familiar/social. Fa 15 anys era únicament un espai de suport i/o formació a les 
famílies, actualment ha donat peu a programes d’actuació comunitaria que incideixen en la normalització de 
la visió que la societat té de la persona que pateix una malaltia mental. 
 
OBJECTIU 
 
Oferir un espai a les famílies on es preten aconseguir crear de nou actituds positives envers el pacient; així 
com ajudar a trencar l’estigmatització d’aquest col·lectiu, oferint als usuaris dels serveis de salut mental un 
tipus d’aproximació diferent que permeti una visió no únicament individual i grupal dins del centre sinó 
també a nivell comunitari. 
 
METODOLOGIA 
 
Registre del métode de treball, activitat i assistencia als grups desenvolupats durant l’any 2007 i 2008 en el 
centre, així com l’evaluació i propostes de millora. Per altre banda es recullen les xerrades realitzades a 
nivell comunitari per diferents professionals del sector. 
 
RESULTATS 
 
A l’any 2007, al Centre de Rehabilitació Comunitaria, el grup estava constituit per 16 famílies, amb una 
participació del 55 % i a l’any 2008 amb 18 famílies amb una participació del 71 % . A ADP la participació va 
ser del 70,7 % l’any 2008.  
Les  xerrades formatives realitzades en els centres van ser un total de 9 i a nivell comunitari 4.  
 
 
CONCLUSIONS 
 
Gràcies a la implicació que les famílies han tingut en els darrers anys als grups de famílies s’ha aconseguit 
una  projecció comunitaria de la problemàtica viscuda per aquests familiars, contribuint a disminuir l’estigma 
social que comporta aquesta malaltia. Aquesta perpectiva comunitaria ha estat possible  gràcies a que des 
de la disciplina del  treball social hi ha hagut sempre un compromís amb la societat com agents de canvi 
social.  
 
 
  


