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Introducció
El fet de tenir un progenitor amb malaltia mental, és un factor de risc per desenvolupar problemes emocionals, socials i de conducta a la infància i
ladolescència. Els fills de pares/mares amb psicopatologia no només presenten un major risc genètic per desenvolupar un trastorn mental, sinó que
creixen en entorns psicosocials més vulnerables i sovint pateixen estrès associat a les dificultats derivades de la malaltia mental parental i lassumpció
de rol de cuidadors dels pares (Hunstman, 2008).
Lestigma associat al col·lectiu de persones amb dificultats de salut mental és present a la nostra societat i a les pròpies famílies i afectats. Els prejudicis,
la culpa, la vergonya, la por i el secretisme que aquests comporten, generen aïllament (Ochoa et al., 2001; Logan et al., 2007).
Lenfoc tradicional de tractament en els serveis de salut mental, no ha tingut prou en compte limpacte en els fills de la malaltia mental parental.
El programa dintervenció multifamiliar Kidstime- creat a Anglaterra al 1999 per Alan Cooklin- pretén desenvolupar i fomentar actituds resilients en
tota la família, especialment en els fills i filles d'aquests, amb lobjectiu de prevenir possibles trastorns en la població infantil daquest grup de risc
(Cárdenas et al, 2015).

Objectius

Resultats

l Oferir un grup de recolzament al districte de Ciutat Vella de Barcelona

Shan realitzat un total de 8 sessions entre novembre de 2017 i juny de
2018 al casal del barri Folch i Torres.
Es van reclutar 20 famílies, de les quals 12 han assistit de forma
discontínua als tallers.
En aquesta primera edició del programa han participat un total de 12
mares i 18 nens/es dentre 5 i 13 anys.
Daquestes famílies, el 50% només van assistir a una sessió, el 25% a
dues sessions i laltre 25% a tres o més sessions.

per a pares/mares amb malaltia mental, les seves parelles i els seus
fills menors dedat.
l Disminuir limpacte de la malaltia mental en els fills/es de pares/mares
amb trastorn mental sever.
l Prevenir possibles trastorns mentals en els nens i adolescents daquestes
famílies.
l Desenvolupar actituds resilients en les famílies participants.
l Augmentar la comunicació familiar i la comprensió de la malaltia mental.

Metodologia

Conclusions
Shan detectat dificultats de les famílies per assistir als tallers Kidstime i per mantenir la continuïtat de lassistència al llarg de les sessions, el
que no ha permès realitzar una avaluació pre-post intervenció.
El grau de participació i satisfacció dels assistents als tallers ha estat elevat.
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