
SUPORT 

Personal, familiar, social i institucional: 

tots hem de col.laborar, com ho faríem 

amb qualsevol altra malaltia, per obtenir 

el millor tractament i afavorir la total 

intclusió 

RESPECTE 

No discriminem les persones pel fet de 

patir una malaltia mental: l’actitud que 

mostrem és clau per la seva recuperació. 

COMPRENSIÓ 

Les persones amb malaltia mental pa-

teixen per una doble càrrega:  

La propia malaltia i l’estigma.  

Evitar l’estigmatització està a les nostres 

mans. Per ajudar només els hem de posar 

les coses una mica més fàcils! 

Què podem fer per disminuir 

l’estigma de les malalties mentals? 

 

 

Col.labora: 

 

Taula de Salut Mental de les Terres de l’Ebre 

SALUT MENTAL, 

QUÈ EN SABEM? 

 

 

 

 

 

1 de cada 4 persones tindrà un 

trastorn mental al llarg de la seva 

vida. 

 

La salut mental és cosa de tots! 

 

 



Què és una malaltia 

mental? 

 

 No significa menor capacitat intel.lectual. 

 No sempre és irreversible. 

 No és mortal. 

 No és contagiosa. 

 No sempre és hereditària. 

 No és una culpa o càstig. 

 No sempre és permanent en la vida d ’ un indivi-

du un cop adquirida. 

 

 

Malaltia mental és: 

 

 Idees falses preses com a reals. 

 Sentir veus que ningú més sent. 

 Pensaments negatius repetitius que causen so-

friment. 

 Nerviosisme i angoixa important. 

 Tristesa extrema sense causa aparent. 

 Comportament repetitiu. 

 Alteracions en l ’ alimentació. 

 

AJUDEM A LA 

RECUPERACIÓ! 

 
 

 

 

 

 

Relacionar-se amb amistats. 

Mantenir-se actiu. 

Demanar ajuda quan es necessite. 

Cuidar la salut física. 

Descansar les hores corresponents. 

No consumir tòxics. 

Valorar-se com a persona, aceptar-nos tal i 

com som. 

Controlar l ’ estrés. 

Com cultivar una bona salut 

mental positiva? 

Alguns punts claus sobre les 

malalties o trastorns mentals… 

 

Podem definir un trastorn o malaltia mental 

com una alteració de tipus emocional, cog-

nitiu i/o del comportament, en que queden 

afectats procesos psicològics bàsics com 

són les emocions, la motivació, la cognició, 

la conciencia, la conducta, la percepció, la 

sensació, l ’ aprenentatge, el llenguatge, 

etc.; aspectes que dificulten a la persona la 

seva adaptació a l ’ entorn cultural i social 

en que viu i forma un tipus de malestar 

subjectiu. 

 


