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Quin efecte tenen els MMCC en 
qualsevol persona?
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De la interacció entre les 
persones en resulta…

Aprenentatge social

Influència social

Creació d’esquemes socials:
Estereotips, valors, creences, 

actituds, prejudicis

Identitat social

Categorització grupal:
Exogrup vs. endogrup
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Els mitjans de comunicació…

• Són una eina de transmissió de significats socials
• Transmeten imatges sobre la dependència:

– la dependència és una característica fixa de la persona, incanviable.
– vulnerables, fràgils, desprotegides
– estranyes, diferents.
– negatives, sovint presenten les persones com a perilloses. 
– mancades de recursos econòmics.
– no productives; tot al contrari, són una càrrega, una despesa (ex. “la 

despesa social de les malalties mentals”).
– ...

• Transmeten una imatge diferencial segons el col·lectiu 
amb dependència: p.ex. DI vs MM
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Quin efecte té aquest llenguatge 
en qualsevol persona?

• Comporta una definició concreta de “dependència”: 
“dependència” = estranyesa, diferenciació, vulnerabilitat, improductivitat, no modificabilitat,...

• Incrementen el sentiment de pertinença a un o altre grup 
(segons si jo cumpleixo o no les característiques que defineixen els membres del grup).

• En categoritzar, s’estructura la realitat i s’atribueixen uns rols, 
estatus i poder a cada grup.

• Generen confusió, perquè la informació és parcial
• La manca d’informació genera desconfiança i por � ESTIGMA
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Què passa en la persona si irromp 
una situació de dependència?
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• Ruptura � pèrdua � desequilibri:
– Emocions: ràbia, por, frustració, preocupació, angoixa, tristesa, 

culpa, indefensió, irritabilitat, vergonya,...
– canvis en la relació amb els altres (endogrup versus exogrup): 

aïllament, pèrdua de relacions, pèrdua de estatus,...
– difumini de rols, apareixen conflictes entre rols: caldrà redefinir 

rols.
– aparició de canvis econòmics i d’oportunitats en la dinàmica de la 

nostra societat actual.
– canvis en la salut (sobre tot en les persones més properes).

• procés individual, molt costós, de reinstauraració d’un nou 
estat d’equilibri intrapersonal i interpersonal

• el nou equilibri s’aconsegueix quan s’elaboren nous 
significats vàlids per la situació de dependència.

La situació de dependència i les persones:
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Afectació sobre les persones 
amb dependència

• en la seva identitat: autoconcepte, autoestima i 
autoeficàcia

• en la seva salut psíquica i emocional: 
– sentiments de resignació,
– ambivalència,
– sentiment d’inferioritat,
– autoexclusió,
– expectatives que no s’acompleixen,....
– quadres d’angoixa o depressió francs o subclínics.

• en la cerca d’assistència professional.
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Afectació sobre les persones 
amb dependència (&&)

• en les seves relacions interpersonals: 
– reducció
– aïllament

• en la seva oportunitat de participació en la societat: 
� presència o no de programes específics per a la seva atenció;
� accés a cultura, feina, educació, oci;
� destinació de recursos o no,...
� canvi de model d’institucionalització a un model d’integració i 

normalització.
• en la seva capacitat d’autodeterminació:

– síndrome de dependència
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Afectació sobre les persones de 
l’entorn

• Persones de cercles més allunyats:
– Compassió passiva
– � distància cap a les persones amb dependència: rebuig i 

aïllament.
– incongruència entre informacions rebudes i coneixements

• Professionals de l’atenció
– estereotips
– incongruència.
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Afectació sobre les persones de 
l’entorn (&&)

• Persones de cercles més propers: família
– expectatives: irreals vs. reals � frustració � enuig cap a l’administració i cap 

al professional que directament l’està atenent (T.S., metge,...)
– sentiment de culpa � augmenta el risc de depressió.
– sentiment de incertesa (futur?) � angoixa
– sentiment d’injustícia
– Sentiments d’indefensió
– Actitud paternalista � sobreprotecció
– sentiment d’incomprensió

� s’agrupen neixen associacions
� reivindiquen en representació sovint de la persona amb dependència.
� La “minoria” influeix sobre la majoria:

� accions de conscienciació.
� guies d’estil dirigides als MM.CC
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Alguns exemples…
• “La imagen social de las personas con discapacidad” (CERMI, 2008)
• “Guía de estilo sobre discapacidad para profesionales de los medios de 

comunicación” (J.L. Fernández Iglesias, 2007)
• “Lexicon. Guía internacional sobre salud mental para los medios de 

comunicación” (FEAFES, 2008)
• “Salut mental i mitjans de comunicació. Guia d’estil” (FEAFES i 

FECAFAMM, 2004)
• “La imagen de los mayores en los medios de comunicación” (CEOMA, 

2005)
• “El trato mediático del Alzheimer” (AFAL, 2005).
• “Sobre las imágenes mentales del envejecimiento. Recomendaciones”

(Consejo de Personas Mayores del Principado de Asturias, 2003, 2005)
• “La imatge de la gent gran als mitjans de comunicació” (II Congrés de Gent 

Gran de Catalunya, Taula de la Comarca de la Selva, 2006).
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Com hauríen de ser el llenguatge 
dels mitjans?



Moltes gràcies 
per la seva atenció!!!

mmigpan@copc.es


