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Introducció
Què és estigma?
L’estigma és una construcció social que
representa una marca que atribueix a la
persona portadora un estatus inferior en
relació amb altres membres de la societat
i la converteix, des del punt de vista cultural i social, en una persona no acceptada.

Es produeix quan algunes persones són identiﬁcades a partir d’alguna característica socialment indesitjable que posseeixen i, a partir
d’això, són discriminades i desvalorades per
la societat.

Per què es produeix?

D’on surt l’estigma?
La societat tendeix a crear calaixos per
a classiﬁcar i representar les persones
com una manera de relacionar-se i de
simpliﬁcar les relacions humanes.
Sempre és cultural i arbitrari.

Sorgeix de la necessitat de censurar les persones que es desvien del que és o no assumit
com a acceptable des del punt de vista cultural i social. Sorgeix de la pròpia inseguretat
de les persones a l’hora de relacionar-nos
entre nosaltres dins de la societat, de les
pors, de la manca d’empatia, del desconeixement i de la ignorància envers l’altra persona,
de la manca de flexibilitat i de tolerància
envers la diversitat i envers el que desconeixem.
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Estigma i drogues
Moltes vegades el consum de drogues, a diferència d’altres trastorns de salut mental, no és
vist com un problema de salut, però sí com una
feblesa de caràcter, per la qual cosa
s’atribueix a la persona la responsabilitat tant de
l’aparició com de la solució del problema.

El prejudici, la discriminació i
l'estigma

L'estigmatització comporta que

Cal tenir en compte el doble o triple
estigma que pateixen algunes persones
per factors interseccionals, com ara el
gènere, l’orientació sexual, la nacionalitat, la
raça o l’ètnia, l’estatus social, etc.

les persones consumidores de drogues
siguin vistes com a perilloses, violentes i
vicioses, i com les úniques responsables
de la seva situació.

envers les persones usuàries de drogues són
barreres per al tractament i poden arribar a
ser excloents del dret a cura de la salut.
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Comissió d’Estigma
de l’FCD

A ﬁnals de l’any 2017 es va crear la Comissió d’Estigma de l’FCD.
Mitjançant el debat de la comissió es van deﬁnir diferents línies per a treballar l’estigma:

Construcció social i institucional de l’estigma.
Estigma generat pels equips professionals dels diferents
àmbits: social, de salut, judicial, policial...
Estigma generat des dels mitjans de comunicació.
Estigma generat per les famílies.
Autoestigma.

Al llarg de l’any 2018 vam treballar l’estigma en
sessions conjuntes entre persones usuàries i professionals amb metodologia participativa i teatre
de les persones oprimides. A les sessions vam
parlar de:
Quins estigmes hem rebut les persones usuàries
per part dels serveis professionals (a l’atenció
social, a la sanitària, a la policial i a la judicial)?
Quins estigmes reproduïm els equips professionals
que treballem en l’àmbit de les drogues?

Fruit d’aquest treball i dels continguts generats,
hem creat uns gràﬁcs per a treballar l’estigma en
els diferents serveis i entitats de l’FCD, perquè, a
més de l’atenció tècnica de cura, la relació entre
professionals i persona usuària es converteix en
un factor essencial per a una cura adequada.
La difusió dels gràﬁcs mitjançant les xarxes socials servirà, a més, per a generar reflexió entre els
mitjans de comunicació i entre l’opinió pública.
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Guia d’ús dels gràfics
Objectiu de la guia

Què pretén

Aquesta guia té com a objectiu presentar conceptes útils per a professionals dels serveis
d’atenció a persones que usen drogues i promoure activitats conjuntes amb aquestes persones, les seves famílies i les persones professionals amb la ﬁnalitat de reduir l’estigma. Per
tant, facilitem propostes de dinàmiques per a
treballar diferents conceptes.

D’aquesta manera, es pretén fomentar un
tractament adequat envers les persones
usuàries de drogues, evitar que es reflecteixin visions equivocades envers aquestes
persones i, per tant, millorar-ne la cura de la
salut.

Observacions abans de començar
Espai: Cal disposar d’un espai adequat, ampli i amb un ambient segur i tranquil.
Temps: Cal disposar de prou temps per a fer l’activitat sense pressa ni interrupcions.
Dinamització i participació: La persona dinamitzadora ha de disposar d’estratègies de cura de les per-

sones. El concepte clau a l’hora d’impartir un taller participatiu és, precisament, que sigui realment participatiu. Per tant, cal facilitar el bon ambient i tenir en compte els diferents perﬁls de les persones (reservades, tímides, serioses, extravertides…) a l’hora de promoure que totes, de manera lliure i activa, intervinguin en algun moment de la dinàmica.

Horitzontalitat i democràcia: Es tracta d’un treball col·laboratiu en què totes estem aprenent al mateix
nivell, també la persona dinamitzadora, i en què totes les aportacions són vàlides.
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Gràfic 01
Guia bàsica per a trencar amb l’Estigma
Com m’expresso?
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Com m’expresso?
Instruccions
Cada participant proposa una frase estigmatitzant
que ha dit o que ha sentit a dir en algun servei d’atenció, o bé selecciona una frase de la llista que es proposa a continuació. La frase s’ha d’escriure en un full
gran i, una a una, es van situant totes al mig de la
taula per promoure la reflexió en grup.

Context
El llenguatge que sovint s’utilitza per a referir-se a persones consumidores de drogues
no és lliure de certs prejudicis i estereotips.
Un llenguatge que és fruit d’un imaginari
social negatiu.

«Tens algun usuari decent per a fer el projecte?» /
«Tens alguna usuària decent per a fer el projecte?»
«Per consumir, bé que et busques la vida.»
«Com que has recaigut amb tot el que hem passat?»
«Diu que no està consumint, però segur que sí.»
«Si es droga, segur que és mal pare o mala mare.»
«Aquí podem ajudar-te amb tot el que necessitis.»
«Crec que entén més del que diu.»
«Però per què no vas a consumir a una sala de consum?»
«Venen aquí per fer el que no poden fer al seu país.»
«Si després mai no venen a les activitats…»
«Amb aquesta pinta que portes…»
«Tot això és per al teu bé.»
«Hauries de fer cas.»

Objectius
En el llenguatge estigmatitzant hi caiem
totes i tots. Hem de ser conscients de com
parlem, hem de deixar enrere certes expressions i hem d’utilitzar les que faciliten l’apoderament i la transformació de la persona.

«Fes això, que t’anirà molt bé.»
«Aquest mai no canviarà.»
«T’ho diem perquè fa temps que som en aquesta professió
i sabem que això passa.»
«Està a les últimes.»
«A aquesta li va la marxa.»
«Segur que amb la teva família estaràs millor.»
«El que necessites és entrar en metadona.»
«Seria millor que avortés.»
«Per què dorm al carrer si té alberg?»
«Ja ve a demanar, sempre que ve és per a demanar alguna
cosa.»
«Aquest usuari és molt conflictiu.» / «Aquesta usuària és
molt conflictiva.»
«Aquest usuari manipula molt.» / «Aquesta usuària manipula molt.»

Materials
Una sala amb cadires i una taula per a
escriure.
Folis en blanc / cartolines i bolígrafs de
diferents colors.

Feu una reflexió grupal sobre cada frase a partir
de les preguntes següents:
Per què has seleccionat aquesta frase?
L’has sentit a dir?
Com creus que pot afectar, aquesta frase, la persona a qui es dirigeix? Per què valores que és estigmatitzant?
En aquestes frases hi ha elements interseccionals
d’estigma referits a gènere, a orientació sexual, a
raça o a ètnia, a salut mental…
Identiﬁca frases o maneres d’expressar alternatives que respectin la persona i que afavoreixin
l’apoderament i la transformació de les persones
usuàries.

Preguntes de reflexió
Us ha sorprès alguna cosa de la dinàmica?
Havíeu pensat abans sobre la importància
de la paraula?
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Gràfic 02
Parlem de l’Estigma
La meva estrella
Joc de rols
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La meva estrella
Context
Les persones tendim a crear calaixos i a donar més
poder o menys segons un estil de vida determinat.
Això fomenta una societat en què la persona que
és diferent en queda exclosa i sense oportunitats.

Instruccions
Repartiu un foli i un bolígraf a cada participant.
Demaneu que dibuixin al foli una estrella amb vuit
vèrtexs.
A cada vèrtex s’ha d’escriure: edat, gènere, orientació sexual, origen (país d’origen), situació laboral,
suport familiar, suport social, situació econòmica.
Marqueu el centre de l’estrella i expliqueu que el
centre és el punt de més privilegi, i que el punt més
llunyà del centre és la situació més desfavorida.
Des d’un punt de vista individual, cadascú ha de
marcar on està situada actualment segons el
gènere, l’edat, el país d’origen… Per exemple:
«Segons el meu país d’origen, crec que estic en
una posició de privilegi o d’exclusió?».
Si hi ha un ambient de conﬁança, es pot posar en
comú l’experiència personal i que cadascú expliqui la seva situació segons els diferents ítems i els
motius.
Després, en un altre color, han de marcar on estarien si tinguessin vint anys més i es reflexiona si hi
ha hagut algun canvi. «I si no tinguéssiu cap
recurs econòmic?».

Objectius
Treballar la interseccionalitat de factors
(gènere, edat, orientació sexual, origen i
raça, situació laboral, classe social…).
Analitzar on està situada una persona des
del punt de vista social.
Identificar els privilegis que se li ofereixen i
els privilegis que se li neguen segons la posició on estigui situada.
Reflexionar sobre com van canviant els privilegis segons va evolucionant una persona
al llarg de la vida.

Materials
Una sala amb cadires i una taula per a
escriure.
Folis en blanc i bolígrafs de diferents
colors.

Preguntes de reflexió
Us ha sorprès alguna cosa de la dinàmica?
Havíeu pensat abans sobre el moviment
que es crea quan es mou un sol vèrtex de
l’estrella?
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Joc de rols
Context
Les persones tendim a crear calaixos i a donar més
poder o menys segons un estil de vida determinat.
Això fomenta una societat en què la persona que
és diferent en queda exclosa i sense oportunitats.
Abans de començar la dinàmica, podeu fer una
dinàmica d’escalfament per a relaxar l’ambient.
Si ho trobeu convenient, podeu fer una breu explicació sobre què són els prejudicis i normalitzar que
totes en tenim, i que el fet important és adonar-se’n
per no reproduir-los.

Objectius
Observar i analitzar els propis comportaments.
Identificar els prejudicis associats a un determinat estil de vida, a una determinada
estètica…
Experimentar les sensacions/emocions
que provoca la mirada aliena segons la posició social on estigui situada la persona.
Desenvolupar la comprensió envers la situació de l’altra persona.

Instruccions
Cada participant ha d’agafar un paper sense mirar-lo i se l’ha de posar al front. La persona participant no sap què porta al front, però sí que pot
llegir el paper de les companyes i companys.
La persona dinamitzadora ha de deﬁnir un espai i
una situació concreta. És important fer la dinàmica esceniﬁcant diferents escenaris. Per exemple:
situació en un parc, situació en un restaurant
d’alta categoria…
Una vegada deﬁnit l’escenari, les persones es
mouen per la sala i interaccionen depenent del rol
que portin al front les companyes i companys.
Al ﬁnal, la persona ha d’esbrinar el rol que porta
al front per la comunicació no verbal i la verbal
de les altres persones.
També es pot demanar a les persones participants si s’han sentit en una situació social de
poder o de discriminació. Es poden col·locar en
ordre de qui s’ha sentit que té més poder des d’un
punt de vista social a qui s’ha sentit més rebutjat.

Materials
Una sala.
Etiquetes adhesives amb diferents personatges: «dona alcohòlica», «jove punky»,
«home amb corbata consumidor de cocaïna»…

Preguntes de reflexió
Com us heu sentit?
Creieu que el que ha passat a la sala és extrapolable al que passa a la realitat?
Us imagineu que sentiu aquest rebuig
durant tota la vida?
Creieu que si tinguéssiu una altra situació
econòmica us podria passar el mateix?
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Gràfic 03
Estigma i drets humans
El dit acusador
Estigma internalitzat
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El dit acusador
Context
Aquesta dinàmica es dirigeix als equips professionals, però també es pot fer de manera conjunta
amb les persones usuàries.
Un dels aspectes importants per a fomentar el respecte és el llenguatge que utilitzem quan ens dirigim a una persona. Les paraules representen els
valors d’una cultura i són capaces d’obstaculitzar o
de crear ponts entre les persones.

Objectius
Identificar les paraules que estigmatitzen.
Reflexionar sobre la pròpia manera d’expressar-nos.
Millorar la comunicació verbal.

Materials
Una sala.
Una cadira.

Instruccions
Formeu un cercle amb totes les persones participants i al centre col·loqueu una cadira buida.
La persona dinamitzadora explica que cada participant ha de pensar en frases que ha dit, que
ha rebut o que ha escoltat de professionals de
l’àrea de drogodependències envers usuàries i
usuaris que consumeixen drogues.
Les frases que es pensen s’han de dir en veu
alta de manera dinàmica i no cal cap ordre. Es
pot estar entre cinc i deu minuts dient frases.
Per acabar, les persones participants, de manera
voluntària, es poden asseure a la cadira del
centre i experimentar el bombardeig de frases
de les companyes i companys.

Preguntes de reflexió
Com us heu sentit?
Creieu que aquestes frases ajuden una persona a millorar la qualitat de vida?
Creieu que es pot canviar el vocabulari per
un altre de més acollidor?
Quines paraules creieu que són apropiades
per a millorar el respecte envers les altres
persones?
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Estigma internalitzat
Context
Aquesta dinàmica es dirigeix a les persones
usuàries.
L’autoestigma, o estigma internalitzat, és el procés
d’interiorització de l’estigma per part de la mateixa
persona amb drogodependència. És a dir, la persona assumeix els estereotips socials associats al
consum, cosa que genera l’aparició de prejudicis i
de reaccions emocionals negatives, i, ﬁnalment, origina comportaments autoexcloents com una
imatge negativa que afecta la pròpia identitat.

Objectius
Identificar els estereotips negatius en relació amb les persones consumidores.
Identificar processos i situacions de discriminació en tots els àmbits.
Reflexionar sobre com ha influït tot això en
la formació de la pròpia identitat, l’autoconcepte i l’autoestima.
Reflexionar sobre les conseqüències que té
l’estigma en les barreres d’accés al tractament i a la recuperació.

Instruccions
Exposeu les idees falses més comunes sobre
drogues i addiccions.
Qüestioneu la veracitat d’aquestes idees falses
proporcionant informació correcta. Abordeu la
idea de voluntat / manca de voluntat versus responsabilitat i apoderament.
Ajudeu les persones usuàries que participin en
el treball de substituir les idees falses i els
mites estigmatitzants. Podeu dibuixar una taula
en una pissarra escrivint-hi «Veritable» o «Fals», i
al costat, l’explicació.
Reflexioneu sobre els efectes de l’estigma en
l’autoestima.
Amb la fotografia de cada persona usuària i
una fitxa, treballeu els punts següents:
Ressalteu rols positius de les persones usuàries
i de les seves experiències.
Identiﬁqueu fortaleses personals i les pròpies
capacitats i recursos davant de les mancances.
Ajudeu a reconèixer i a identiﬁcar les debilitats o
les diﬁcultats personals.
Identiﬁqueu les situacions estigmatitzants més
freqüents.
Delibereu sobre les estratègies utilitzades en les
situacions estigmatitzants.
Motiveu perquè les persones participants augmentin les estratègies per a afrontar l’estigma.
Practiqueu diferents estratègies per a afrontar
l’estigma.

Materials
Una sala.
Cadires.
Si ho trobeu adient, podeu visualitzar,
abans d’iniciar l’activitat, un vídeo que
tracti sobre la diferència i com això impacta
en l’autopercepció.
Per exemple: El circo de la mariposa
(https://www.youtube.com/watch?v=HRdhaHKIJeM).
Una foto de cada persona usuària per al
treball individual.

Preguntes de reflexió
Com ha impactat l’estigma en la meva
vida? En la meva identitat? En la meva recuperació?
Quines situacions identifico? Com he
actuat? Com podria actuar?
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Gràfic 04
Estigma, com combatre’l
Teatre de les persones oprimides
Arbre dels estereotips
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Teatre de les

persones oprimides
Context
El teatre de les persones oprimides és una eina que
ens permet treballar processos col·lectius d’apoderament i de transformació social. És útil per a erradicar pràctiques que generen exclusió social i per
a cercar models socials alternatius.

Objectius
Experimentar què sent una persona en situació d’opressió.
Analitzar frases i comportaments propis
que poden provocar una situació d’opressió
en l’altra persona.
Facilitar vies d’expressió de les persones
que han sofert alguna situació d’opressió.
Posar en pràctica altres comportaments
més apropiats per a millorar el respecte i la
convivència.

Instruccions

Materials

Feu petits grups d’entre quatre i sis persones.

Una sala o un petit escenari.

La persona dinamitzadora indica a les persones
participants que pensin en una situació en què
hagin patit una situació d’opressió.

De manera opcional, vestuari i attrezzo
per a fer una petita representació: perruques, vestits, teles…

Després cada grup ha d’escollir una d’aquestes situacions per representar-la. És important que a
totes les escenes hi hagi una persona oprimida i
una persona opressora.
Es dona temps per a assajar.
S’esceniﬁca grup per grup.
Per acabar, es pot esceniﬁcar la mateixa situació
però amb una altra resposta per part de la persona opressora. Per exemple, es pot representar
una versió en què la persona oprimida ja no se
senti oprimida.

Preguntes de reflexió
Les persones que heu fet d’opressores,
com us heu sentit? Teníeu la possibilitat
d’actuar d’una altra manera?
Les persones que heu fet d’oprimides, com
us heu sentit? Teníeu la possibilitat d’actuar d’una altra manera?
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Arbre dels estereotips
Context
Les persones tendim a crear estereotips que provoquen conductes discriminatòries envers els grups
minoritaris.

Instruccions
Expliqueu què són el estereotips i d’on sorgeixen.
Feu grups de quatre persones.

Objectius
Comprendre la funció dels estereotips.
Prendre consciència de la necessitat d’erradicar qualsevol mena de discriminació i
actuar en conseqüència.
Ser conscients de la importància de les
nostres accions en la lluita contra l’estigma
que reben les persones que usen drogues.

Repartiu el material als diferents grups.
Les persones participants han de dibuixar un
arbre de la mida d’una persona, amb arrels, tronc
i branques.
A les arrels han d’escriure els prejudicis que han
rebut pel fet de consumir drogues i els prejudicis
que han manifestat envers les persones amb un
consum o amb una estètica diferent.
Al tronc han d’escriure conductes que provoquen
discriminació.
A la copa de l’arbre han d’escriure suggeriments
per a participar en la construcció d’una societat
en què totes les persones són tractades des del
respecte i des de la igualtat.
Després pengeu els dibuixos a les parets de la
sala i compartiu el que ha sortit en els grups.

Materials
Cartolines blanques, retoladors de colors.

Preguntes de reflexió
Us ha sorprès algun estereotip dels que
han sorgit durant la dinàmica?
Penseu que podeu fer alguna cosa en el
vostre dia a dia per reduir l’estigma?
Qui creieu que ha d’actuar per aconseguir
un espai de convivència i de respecte?
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Comentaris
I, per acabar, volem rebre els teus comentaris!

T’ha estat útil aquesta guía?
Has aplicat les dinàmiques?
Quines?
Tens altres propostes?

Escriu-nos a: fcd@fcd.cat

Federació Catalana de Drogodependències
C/ Quevedo, 2, baixos�08012 Barcelona�
93 289 05 30 - fcd@fcd.cat

Amb el suport de:

