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INTRODUCCIÓ 

 

Em dic Rosa Guix Castellà i estic cursant segon de Batxillerat científic a l’Institut 

Francesc Ribalta de Solsona.  

En aquest treball de recerca, us parlaré sobre l’esquizofrènia, una malaltia mental 

que afecta 1% de la població. 

La meva motivació per escollir l’esquizofrènia com a treball de recerca és voler 

conèixer la malaltia molt més, i entendre les seves bases mèdiques i psicològiques, 

ja que tinc un familiar proper que la pateix i  vull arribar a saber-ne tot el que pugui 

per poder comprendre millor els efectes d’aquesta malaltia en el comportament de la 

persona.   

Potser no aconseguiré mai a arribar a ajudar aquesta persona de manera activa pel 

que fa al tractament i millora de la seva malaltia però com a mínim podré intentar 

entendre com es sent i comprendre el que pateix. Tampoc seré jo qui en trobi la 

cura, ja que encara que se’n sàpiga molt de la malaltia encara hi ha moltes 

incògnites per descobrir, però m’agradaria conèixer els estudis i avenços mèdics que 

s’estan realitzant actualment. 

La base d’aquest treball de recerca girarà en torn a la hipòtesi: 

“Un malalt d’esquizofrènia presenta una malaltia crònica, pot fer una vida normal i 

estar integrat a la societat degut a què els tractaments actuals són pal·liatius no 

correctius”. 

Per donar resposta a la meva hipòtesis he cercat informació en llibres i en pàgines 

webs, i he entrevistat especialistes de la malaltia, esquizofrènics, familiars dels 

pacients i associacions. 

Aquest treball es troba estructurat en 3 parts: 

 En la primera part trobareu informació sobre l’esquizofrènia, la seva 

simptomatologia, els tipus d’esquizofrènia que es poden donar en els 
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pacients, els tractaments actuals, quines són les seves causes... entre 

d’altres. 

 En la segona part del treball podreu veure els resultats d’una enquesta 

realitzada a la població del Solsonès, per ensenyar-vos quin és el 

coneixement que es té de la malaltia i com la veu la societat. Després 

trobareu les conclusions d’un seguit d’entrevistes que he realitzat en pacients 

i especialistes, per poder-me aproximar més amb ells i poder comprovar les 

coneixences de la primera part del treball. 

 En la tercera part del treball, trobareu les conclusions que he pogut extreure 

de tota la recerca realitzada, i així donar una resposta a la meva hipòtesi. 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Il·lustració esquizofrènia 
Font: Google imatges copyright 
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1. QUÈ ÉS L’ ESQUIZOFRÈNIA? 

En aquest apart trobareu primer l’explicació del què és una malaltia mental, per així 

anar més orientats a l’hora d’explicar el trastorn mental de l’esquizofrènia: què és, a 

qui afecta majoritàriament, a quines edats, etc. .Després un cop clar el concepte, 

explicaré una mica d’on prové el nom i la història de la malaltia fins l’actualitat. 

1.1. Què és una malaltia mental? 

Una malaltia mental és quan el cervell està malalt (el funcionament incorrecte del 

cervell és produït per desordres químics que poden ser producte de diverses 

causes) produint alteracions en els processos cognitius i afectius, que alhora es 

manifesten en trastorns del pensament, la percepció, les emociones i en la conducta 

de la persona malalta. Aquestes alteracions en els processos són considerades 

anormals respecte al grup de referència al qual pertany l’individu. 

El concepte de malaltia mental engloba un gran nombre de patologies molt diverses, 

per tant, cal parlar de cada malaltia per separat, de manera particular, ja que cada 

persona pot mostrar simptomatologia diferent tot i presentar la mateixa malaltia. 

Trobem 2 tipus de malalties mentals que afecten la percepció i canvien la nostra 

forma de sentir, veure i interactuar: 

- Les relacionades amb l’estat d’ànim, l’exemple més clar és la depressió major. 

- Les relacionades amb el pensament on l’exemple més clar és l’esquizofrènia. 

Les malalties mentals les podem classificar en  3 grups: la psicosi, la neurosi i les 

psicopaties. L’esquizofrènia la trobem dins la psicosi, ja que l’individu afectat creu 

que ell està bé, està sa, i que els bojos són els altres. 

Per veure’n més informació sobre la classificació de les malalties mentals mireu 

l’annex 1. 

1.2. L’esquizofrènia 

L’esquizofrènia (del grec esquizo ‘dividir, trencar’ i frènia ‘raó, ment,enteniment’) no 

té una definició concreta, però la podem definir com un trastorn mental en el qual és 

difícil per la persona diferenciar entre experiències reals i irreals, pensar de manera 

lògica, tenir respostes emocionals normals davant dels altres i comportar-se 
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normalment en situacions socials, per això, moltes vegades s’identifica amb 

persones que estan boges. 

Com ja hem anomenat anteriorment aquest afecta una de cada 100 persones, per 

igual en homes i dones, malgrat que hi ha evidències que el pronòstic és millor en 

dones, això vol dir que hi ha una evolució favorable dels símptomes i, per tant, la 

malaltia realitza un impacte menor a la vida de la persona. Normalment, apareix 

entre els 15 i els 45 anys, tot i que és més freqüent a l’adolescència. 

És una malaltia que acostuma a manifestar-se de forma lenta i progressiva, al llarg 

de setmanes o anys. Encara que, a vegades pot presentar-se de manera sobtada, 

en hores o dies. El que la caracteritza és el fet que afecta la persona d’una manera 

total, és a dir, la persona afectada comença a sentir, pensar i parlar d’una forma 

diferent de com ho feia habitualment. Cal tenir en compte però que la 

simptomatologia no es presenta de la mateixa manera a tots els individus afectats.  

Segons l’ Organització Mundial de la Salut (OMS) l’esquizofrènia és “un grup de 

psicosis a les que es presenta una deformació fonamental de la personalitat, una 

distorsió característica del pensament, una sensació de dominació per forces 

estranyes, deliris i alteracions de la percepció així com anormalitats a l’afectivitat  i 

autisme, mantenint en contra, consciència clara i capacitat intel·lectual intacta”. 

1.3. Una mica d’història 

L’esquizofrènia ha existit des dels principis de la humanitat, però tant el concepte, 

com l’enfocament actual té poc més de 100 anys.   

Fins a temps molt recents, l’alienació mental i la bogeria davant de la societat eren 

fenòmens incomprensibles, obscurs i fins i tot, terrorífics (encara avui en dia els 

trastorns mentals no estan ben vistos). 

Trobem les primeres dades relacionades amb símptomes psicòtics l’any 2000 a.C. 

en el Llibre dels cors (part de l’antic Papir d’Ebers). A part, un estudi recent de la 

literatura de l’Antiga Grècia i Roma confirma que la població en general tenia 

coneixement dels trastorns psicòtics però no hi havia cap criteri de diagnòstic de 

l’esquizofrènia com l’actual. Un detallat informe d’un cas al 1979 amb relació amb 

James Tilly i descripcions publicades pel francès Philippe Pinel al 1809, són moltes 
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vegades considerats els primers casos d’esquizofrènia en la literatura mèdica i 

psiquiàtrica del passat. 

L’any 1856, Morel va introduir el nom de demència precoç, al que ara coneixem per 

esquizofrènia, pel cas d’un adolescent brillant que es va tornar aïllat, apàtic, callat, 

serio... Però l’any 1887 Emil Kraepelin, un psiquiatra alemany, en va fer una 

descripció del quadre clínic, ell creia que era un trastorn al cervell i específicament 

una forma de demència. Va utilitzar-la per diferenciar-la d’altres demències, com per 

exemple l’Alzheimer que tenen lloc més tard en la vida de les persones. 

Finalment, l’any 1911 el psicòleg suís Eugene Bleuler, va adonar-se que la malaltia 

no era una demència, és a dir, no sempre portava un deteriorament mental, ja que 

moltes vegades molts pacients milloraven, i en ocasions podia manifestar-se tard en 

la vida d’una persona. Per això, va suggerir el nom “esquizofrènia” on pretenia 

expressar una divisió de processos psíquics consistent en la pèrdua de 

correspondència entre el procés de formació d’idees i l’expressió d’emocions, i per 

diferenciar-lo de la malaltia maniacodepressiva. Va insistir en que el trastorn 

fonamental era el deteriorament cognitiu i conceptualitzar-lo com una divisió en la 

capacitat mental. 

Més tard, l’any 1950 va diferenciar entre símptomes de primer ordre, causats 

directament pel procés esquizofrènic com la percepció delirant, veus dialogades, 

sonoritat del pensament, vivències d’influència corporal, etc. És a dir, el que ara 

anomenem  símptomes positius. I els símptomes de segon rang, que representen 

ser la conseqüència del procés com empobriment afectiu, ocurrència perplexitat, etc. 

A l’apartat 2.Simptomalogia de l’esquizofrènia en trobareu més informació.  

 

2. SIMPTOMALOGIA DE L’ESQUIZOFRÈNIA 

Els símptomes que presenta l’esquizofrènia són varis i no tenen perquè estar-hi tots 

presents en un pacient.  Psicològicament parlant diríem que no hi ha un quadre clínic 

únic, sinó múltiples símptomes característics; emocionals, cognitius, de personalitat, 

conductuals, etc  i no tots els pacients presenten quadres idèntics. Tanmateix per al 

seu diagnòstic es refereix que la simptomatologia ha d’estar present com a mínim 6 

mesos i com a mínim 1 mes de símptomes de la fase activa. Els diferents símptomes 

els podem classificar en: 
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2.1. Símptomes positius 

Són el símptomes que destaquen per la seva presència, és a dir, són les 

manifestacions que el pacient fa o experimenta, i que les persones sanes no 

solen presentar. 

 Al·lucinacions 

Són percepcions interiors que es produeixen sense cap estímul extern. 

Consisteixen en veure, escoltar, tocar i/o olorar quelcom que no 

existeix a la realitat. Les més freqüents són les auditives, on 

l’esquizofrènic pot arribar a discutir-se, enfadar-se, etc amb la veu 

imaginària. També són molt usuals les visuals on veu animals, 

persones o qualsevol objecte sense que existeixi de veritat. En tots els 

casos, el pacient veu o sent realment aquestes coses. 

 Idees delirants i idees paranoides 

Una idea delirant és una idea  improbable o incomprensible, no hi ha 

res lògic que la sustenti. Per exemple, pot pensar que li han reemplaçat 

un òrgan del cos o que li han tret un ronyó sense haver-hi cap cicatriu. 

Clarament es veu que no hi ha res racional ni objectiu per sostenir 

l’idea. 

Llavors les idees paranoides serien els extrems de les idees delirants, 

tenen una suspicàcia extrema. 

 Llenguatge desorganitzat 

El llenguatge depèn de l’habilitat de comprendre i d’expressar-se, quan 

això no es dóna diem que el llenguatge està desorganitzat. 

Normalment, parlen molt ràpid però de manera desarticulada, parlen de 

temes sense sentit o canvien de temes tan freqüentment que és difícil 

entendre’ls. 

 Trastorn de conducta 

A vegades, el pacient pot tenir un trastorn a la conducta. Com per 

exemple: desconfiar dels familiars i marxar de casa, disfressar-se, 

pintar-se tot el cos de colors, posar-se roba d’hivern en ple estiu, etc. 
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 Comportament catatònic 

Un comportament caracteritzat per una disminució de l’activitat 

psíquica i motora fins arribar a una falta total d’atenció i rigidesa,  el 

que fa que hi hagi absència d’expressió emocional.  

2.2. Símptomes negatius 

Són els símptomes que destaquen per l’absència o la disminució de funcions 

normals. 

 Abúlia i l’apatia 

L’abúlia és la falta d’energia i l‘apatia la falta d’interès. Tots dos 

combinats fan que hi hagi una pèrdua de la iniciativa per desenvolupar 

propòsits i finalitzar-los, és a dir, hi ha una falta de voluntat.  

 Aïllament social  

El pacient no té tant interès per mantenir relacions socials i acostuma a 

fer activitats solitàries, perquè moltes vegades genera desconfiança 

cap el altres, ja sigui per la incomprensió del seu món o perquè el veu 

com una amenaça.  

 Alogia 

Pateixen alteracions al llenguatge: a vegades parlen molt poc, amb 

molta lentitud i els costa molt respondre preguntes, contestant coses 

diferents a les corresponents, altres vegades el seu llenguatge pot ser 

molt ràpid, difícil de seguir i sense sentit. O sigui hi ha una absència de 

lògica al discurs. 

 Anhedonia 

Dificultat o incapacitat d’obtenir plaer dels estímuls normalment 

placentaris com per exemple el menjar, el sexe, l’amistat, la música, 

etc. 

 Aplanament afectiu 

El pacient pateix una reducció de la intensitat de l’expressió i de la 

resposta emocional. Es manifesta amb una expressió facial immutable, 
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disminució dels moviments espontanis, poca gesticulació, poc contacte 

visual, disminució del to del veu i la quantitat de paraules quan parla. 

 Deteriorament de la higiene personal 

L’esquizofrènic pot passar un temps llarg sense dutxar-se, afeitar-se, 

netejar-se, o sense tallar-se les ungles. 

 

3. FASES DE LA MALALTIA 

A la malaltia podem diferenciar 3 fases: 

 1a fase, la prodròmica 

És la fase a la qual s’insinuen canvis a la persona, com per exemple irritabilitat, 

agressivitat, depressió o trastorns emocionals, idees o conductes estranyes, o 

canvis extravagants d’aparença física o a la vestimenta, etc. Normalment, 

aquesta fase es produeix setmanes o dies abans de l’aparició de la malaltia, 

d’una crisi. És típic que els familiars i els amics expliquin amb posterioritat que ja 

havien notat un “canvi de personalitat” al malalt. 

 2n fase, l’activa o aguda 

És l’etapa en la qual sorgeixen les crisis o brots i es pot observa els símptomes 

amb claredat. Aquestes crisis poden sorgir de manera sobtada i desenvolupar la 

malaltia en qüestió de dies. En canvi, ens altres casos el començament de la 

malaltia pot produir-se molt lentament i de forma desapercebuda. La duració 

d’aquests brots és diferent segons les característiques de les persones, pot 

oscil·lar entre mesos i diversos anys, i són generalment de la mateixa durada. 

 3a fase, la residual 

En aquesta fase, el pacient ja no experimenta símptomes positius però segueix 

patint aïllament social i símptomes negatius. No es produeix a tots els malats. 

Més d’un terç dels casos pateixen un deteriorament greu tan personal, social i 

laboral. 
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4. TIPUS D’ESQUIZOFRÈNIA 

Es diu que “Dos esquizofrènics poden assemblar-se tant com un ou i una castanya”,  

per això existeixen diversos tipus d’esquizofrènia que es diferencien entre ells per el 

símptoma predominant. Aquesta classificació es fa perquè no totes tenen les 

mateixes característiques ni evolucionen de la mateixa manera; tant la resposta en el 

tractament farmacològic com el deteriorament són diferents ens cada una d’elles. 

Moltes vegades es presenten quadres mixtes que poden ser difícils de diferenciar. 

També al llarg del temps pot variar.  

4.1. Esquizofrènia catatònica 

És una alteració de l’activitat motora. També es descriu com el bloqueig de 

l’activitat voluntària i la conservació de l’automàtica. Aquesta gent alternen entre 

un estat “catatònic”, estan immòbils, i un estat en el qual s’exalten de manera 

excessiva. Poden comportar-se com un robot quan se’ls hi ordena moure’s o 

estar en posicions estranyes i incòmodes durant hores. Els casos més extrems 

poden arribar a no parlar, ni menjar, ni beure durant períodes suficientment llargs 

com perquè la seva vida perilli. No obstant això, dins l’interior del malalt pot haver 

turments de sentiments, que sovint només es manifestes amb una acceleració 

del pols.  

En casos greus es pot observar que el malalt, per exemple s’aguanta només 

sobre una cama durant setmanes. Per sort, només es veu poc cops gràcies als 

tractaments, només passa quan el tractament no es eficaç o ningú s’ocupa del 

pacient. 

Normalment el pronòstic per aquest tipus d’esquizofrènia és poc favorable. 

4.2. Esquizofrènia paranoide 

Es caracteritza per el predomini d’idees delirants, al·lucinacions (sobretot 

auditives) i certs trastorns formals del pensament. Normalment tenen idees 

delirants de persecució o grandesa.  

Aquest tipus d’esquizofrènia sol iniciar-se entre els 20 i els 30 anys,  és la que 

millor evoluciona tot i la gravetat de la malaltia, és a dir, té un pronòstic bo, i per 

tant, la més compatible amb una adaptació social. 
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4.3. Esquizofrènia desorganitzada o hebefrènia 

En aquest cas predomina un afecte absurd, no apropiat (poden riure quan se’ls hi 

dóna una mala notícia, tenen conductes infantils...). A vegades tenen un 

comportament estrany, com riure sense un motiu aparent o fer ganyotes. No 

acostumen a tenir ni al·lucinacions ni deliris. Els desenvolupaments són lents i 

desapercebuts i presenten pocs símptomes, per això se’n diu també 

esquizofrènia simple. Pel fet que hi hagi una absència de símptomes és difícil de 

reconèixer-la.  

Normalment comença a l’adolescència però fins i tot, pot començar a l’infància 

(psicosi infantil). El pronòstic sol ser dolent i pot portar a un autèntic deterior 

intel·lectual i social del pacient. 

4.4. Esquizofrènia indiferenciada 

És un tipus d’esquizofrènia en el qual no predomina cap símptoma, és com una 

barreja de tots els tipus anteriors. És el més diagnosticat, ja que moltes vegades 

no se sap quin té el pacient perquè pot evolucionar d’un cap a un altre i llavors 

ser complicat determinar un tipus. 

4.5. Esquizofrènia residual 

En aquest cas hi ha d’haver hagut mínim un episodi d’esquizofrènia 

anteriorment, però que en el moment actual no hi hagi símptomes psicòtics 

importants. En aquesta fase, els símptomes negatius són més evidents. En 

aquest estat només hi queden alguns pacients, no tots. 

 

 

 

 

 

Foto 2. Il·lustració esquizofrènia 
Font: Google imatges copyright 
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5. TRACTAMENT  

En aquest apartat primer parlaré una mica dels canvis que ha sofert el tractament. 

Seguidament esmentaré els tipus de tractaments farmacològics que hi ha, 

antipsicòtics típics i atípics. I finalment, parlaré dels tractaments no farmacològics, 

que es basarien més amb teràpies, psicologia, etc. 

5.1. Història del tractament de l’esquizofrènia 

Durant els 100 últims anys el tractament de l’esquizofrènia ha variat molt, per 

poder veure el gran canvi que hi ha hagut explicaré una mica l’història. 

Els antics tractaments (1911-1950) 

Aquells temps no hi havia medicines afectives. A principis del S.XX utilitzaven una 

forma d’electroshock brutal per tractar-los, que a conseqüència provocava febre 

alta i atacs epilèptics, i així semblava que disminuïen els símptomes psicòtics. 

També s’utilitzava insulina per sedar als pacients i reduir el nombre de cèl·lules 

cerebrals funcionals. A vegades, de forma més bèstia s’utilitzava la cirurgia per 

estripar la part del cervell on es processen les emocions, s’anomenava lobotomia i 

ajudava a controlar la part agressiva però deixava els pacients sense emocions.  

Els primers antipsicòtics, antipsicòtics típics (1950-1960)   

Els primers antipsicòtics es van introduir als anys 50. Als anys 60, van començar a 

comercialitzar els més sofisticats, com el haloperidol i la flufenazina (antipsicòtics 

típics), aquests fàrmacs es van convertir durant els 30 anys següents en un 

tractament principal de la malaltia i actualment es segueixen utilitzant com a opció 

terapèutica. 

No obstant, encara que són efectius contra el símptomes positius de 

l’esquizofrènia, els antipsicòtics típics tenen varis efectes secundaris i tan sols un 

efecte limitat contra els símptomes negatius de la malaltia. 

Els atípics (1990) 

Als anys 90 es va comercialitzar una nova classe de fàrmacs, els antipsicòtics 

atípics. Aquests eren efectius per controlar els símptomes d’esquizofrènia i tenen 
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menys probabilitat de produir alguns dels efectes secundaris dels fàrmacs 

anteriors, a més a més aquest fàrmacs són efectius contra tots els símptomes, tan 

negatius com positius. 

Actualment existeixen diferents antipsicòtics atípics, cada un amb els seus 

inconvenients i avantatges, per així poder ajustar el tractament a les necessitats 

del pacient. Així com són més recomanats que no els antics antipsicòtics típics. 

Els coneixements sobre la malaltia van millorant amb el temps, i a mida que es 

coneguin millor les causes dels símptomes de la malaltia, aniran apareixent nous 

tractaments. 

5.2. Medicació antipsicòtica (tractament farmacològic) 

La medicació antipsicòtica és la forma més efectiva de controlar el diferents 

símptomes associats a l’esquizofrènia i així prevenir que hi hagin recaiguda. 

5.2.1. Antipsicòtics típics 

Els antipsicòtics típics estan al mercat des de els anys 50. Actuen bloquejant 

els receptors cerebrals de la dopamina. 

 Principals beneficis: 

Són efectius per controlar les al·lucinacions, els deliris i les idees 

paranoides.  

 Principals Inconvenients: 

No tenen gaire efecte sobre els símptomes negatius de l’esquizofrènia.  

Poden produir bastants efectes secundaris incòmodes entre els que cal 

destacar moviments incontrolables, com tremolors, batzegades, 

sequedat de boca i cansament extern. 

5.2.2. Antipsicòtics atípics 

La majoria d’aquests fàrmacs van començar a ser comercialitzats per us clínic 

als anys 90. Es pensa que actuen d’una forma una mica diferent al cervell 

dels antipsicòtics típics. 
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 Principals beneficis: 

Són efectius a l’hora de controlar tota classe de símptomes. Tenen una 

baixa incidència d’efectes secundaris relacionats amb el moviment a 

comparació amb els antics antipsicòtics típics. 

 Principals inconvenients: 

Cada fàrmac atípic té efectes secundaris diferents. Per exemple, 

alguns poden fer augmentar el pes, altres poden provocar sedació i 

altres poden fer que la persona se senti més enèrgica. 

Tots els fàrmacs han demostrat ser efectius contra els símptomes 

d’esquizofrènia actuant sobre les vies cerebrals de la dopamina. Es pensa que 

equilibrant la dopamina s’ajuda a equilibrar el símptomes. 

5.2.3. Quin tractament ha d’utilitzar cada pacient i quan de temps? 

Amb la gran varietat de fàrmacs que hi ha per el tractament de l’esquizofrènia, 

el psiquiatra ha de triar l’adequat pel pacient, “no n’hi ha un que serveixi per a 

tots”. Aquesta elecció dependrà de diversos aspectes: com controla el fàrmac 

els símptomes, l’aparició dels efectes secundaris indesitjats i que opini el 

pacient del seu propi tractament. 

Normalment, el pacient no pot deixar el tractament, ja que si el psiquiatra 

s’arrisca a treure’l el pacient pot recaure. Tot i això, el tractament si que pot 

anar variant depenent del que necessiti en cada època, no obstant aquest 

canvi pot provocar diferents efectes secundaris. 

5.3. Tractament no farmacològic 

Normalment s’utilitzen altres tractaments amb combinació amb la medicació 

antipsicòtica. El seu objectiu és reduir els símptomes d’esquizofrènia, prevenir les 

recaigudes, fomentar l’adherència a la medicació i ajudar a reconstruir la vida del 

pacient. Aquests tractaments solen anomenar-se teràpies psicosocials, a 

continuació en nombraré alguns: 
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 Teràpia congnitiva-conductal 

És una teràpia psicològica curta que s’utilitza per tractar una gran 

varietat de problemes de salut mental. A l’esquizofrènia, es pensa que 

és molt útil per ajudar a reduir les idees delirants i combatre la 

depressió. 

El seu objectiu és canviar qualsevol patró patològic que el pacient 

pugui haver desenvolupat en la seva forma de pensar o actuar. 

 Psicoteràpia 

El psicoterapeuta ajuda al pacient a explorar les seves emocions i 

experiències més difícils i doloroses. Ajuda a enfrontar símptomes 

específics com l’ansietat, els atacs de pànic, les fòbies, problemes 

emocionals, l’insomni, la depressió, problemes sexuals psicològics, etc. 

Hi ha diverses psicoteràpies però el seu objectiu comú és ajudar-te a 

ser autosuficient i a prendre decisions, justificades i racionals, sobre la 

teva vida. 

 Teràpia familiar 

Les investigacions han demostrat que les intervencions familiars poden 

retardar o inclús prevenir les recaigudes a persones amb persones 

esquizofrèniques que tenen un important contacte familiar. 

El seu objectiu és reduir l’estrès i les reaccions extremes de la vida 

familiar que puguin motivar que els símptomes de l’esquizofrènia 

empitjorin. Conseqüentment, la teràpia consisteix en educar als 

familiars sobre l’esquizofrènia, oferint consells conductors i per la 

resolució de problemes, proporcionat suport familiar i ensenyant 

tècniques de maneig de crisis. 
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6. ETIOLOGÍA (causes) 

El desenvolupament de l’esquizofrènia no té una causa concreta, sinó varies que es 

combinen entre elles i fan que es desenvolupi la malaltia. Els factors que influeixen 

són els següents: 

6.1. Els factors genètics  

La genètica és la causa què des d’un principi se li donava majoritàriament a la 

malaltia, però després de varies investigacions s’ha arribat a dos teories:  

 Els gens no causen esquizofrènia per si sols, sinó que fan que la 

persona tingui més predisposició a patir-la.   

 Hi ha gens i locus concrets que poden intervenir a l’expressió de la 

malaltia. 

L’esquizofrènia no segueix un model d’herència simple, tipus mendeliana, sinó que 

segueix el model d’herència multifactorial, és a dir, està determinada per factors 

genètics i per factors ambiental.  

Possibilitats del desenvolupament de l’esquizofrènia en estudis genètics. 

Població en general 0,86% 

Cosins, nebots, avis, tiets, nets... esquizofrènics <4% 

Un germà esquizofrènic 10,4 % 

Un pare esquizofrènic 13% 

Bessó no idèntic esquizofrènic (heterozigot) 14% 

Els dos pares esquizofrènics 39% 

Bessó idèntic esquizofrènic (homozigot) 49% 

 

Com podem veure a la taula anterior, el fet de tenir la mateixa dotació genètica és un 

factor important, però com que cap cas és del 100% o s’hi apropa, això ens justifica 

que cal tenir en compte altres factors importants en el desenvolupament de la 

malaltia. Tot i que, és l’únic factor que té un efecte suficient per considerar-lo un 
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agent causal, els gens expliquen entre el 63 i el 85% de la vulnerabilitat a patir-la (es 

combina la susceptibilitat genètica i els altres factors de risc per l’expressió del 

fenotip de l’esquizofrènia). 

 

Així doncs, actualment està acceptat que els gens sols no causen l’esquizofrènia. 

També s’ha acceptat que probablement els gens creïn una predisposició a 

l’esquizofrènia quan es combinen amb altres factors, però a hores d’ara, només hi ha 

possibles hipòtesis de quins gens poden estar alterats: no se sap el nombre de gens 

implicats, ni la forma de transmissió, la possible heterogeneïtat, els gens o productes 

dels gens implicats ni el grau en que el desenvolupament de l’esquizofrènia al llarg 

de la vida queda determinat en el moment de la gestació. 

Algun exemple de gen que es creu que està afectat seria el Neuregulin-1 

(cromosoma 8 i loc. 8p12), ja que varis estudis han trobat que hi té  alguna relació. 

6.2. Els factors ambientals 

Hi ha diversos factors ambientals que poden causar i/o modificar el curs de la 

malaltia: traumatismes, infeccions, alimentació, radiacions, etc. 

6.2.1. Factors ambientals durant el desenvolupament nerviós del fetus 

(prenatal, perinatal i postnatal)  

En el que podem ressaltar, les complicacions de l’embaràs i el part (CEP): 

 La majoria dels estudis realitzats aporten que els esquizofrènics han 

sofert més CEP1 que els no esquizofrènics. Això afecta el 

desenvolupament normal del cervell del fetus i provoca lesions o 

alteracions decisives pel futur de l’individu. S’ha postulat que aquesta 

situació pot portar a una hipòxia de certes regions cerebrals molt 

sensibles com l’hipocamp, el còrtex cerebral, ganglis basals. 

 Evidentment per haver desenvolupat CEP no has de patir 

esquizofrènia.  Però al tenir una major presència als esquizofrènics hi 

                                                           
1
 CEP: sofriment del fetus en el úter matern, falta d’oxigenació, part allargat o complicat, traumatismes físics, 

hemorràgies,etc. 
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ha d’haver una relació. Una de les possibilitats és que les CEP 

desencadenin la malaltia en individus que ja tenen un predisposició 

genètica. En canvi, una altra teoria planteja que són una causa per si 

soles, capaces de produir esquizofrènia sense necessitat d’una part 

genètica. 

També donem importància a l’ infecció vírica prenatal, on el fetus pot ser 

infectat per un virus durant el claustre matern i provocar una sèrie 

d’alteracions al sistema nerviós.  Llavors, la teoria vírica de l’esquizofrènia es 

basa en el fet de que hi hagin més naixements d’esquizofrènics durant l’hivern 

i principis de primavera. Els nens en aquestes èpoques de l’any han tingut un 

risc superior de obtenir infeccions durant l’embaràs. 

6.2.2. Consum de substàncies psicoactives (drogues) 

Hi ha dos teories de l’efecte de les drogues en l’esquizofrènia: 

o Poden provocar esquizofrènia 

El consum de cànnabis, amfetamines i altres substàncies com la 

cocaïna a l’adolescència poden ser factors que facin aparèixer trastorns 

esquizofrènics, però per si sols no poden provocar-los. 

o Poden ser consumides a causa de patir esquizofrènia 

Moltes vegades les persones amb esquizofrènia usen les drogues per 

superar els sentiments negatius com la por, l’aïllament o la depressió. 

Algunes persones afirmen que utilitzar drogues il·legals els proporciona 

alleujament temporal i que els seus símptomes milloren, però realment 

el que fan és que després d’un temps empitjorin els símptomes 

psicòtics (paranoies, deliria i al·lucinacions). 

Cada tipus de droga afecta d’una forma força semblant, però cada una té 

algun tret característic:  

 Amfetamines: Es creu que el que fan és que la funció de la dopamina 

és excessiva i ella és la responsable de molts dels símptomes i també 

pot empitjorar-los. 
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Per poder entendre el que causen aquestes drogues al cervell explicaré 

que és la dopamina i quina funció realitza a nivell neuronal. 

La dopamina és un neurotransmissor2 que està present en una gran 

varietat d’animals. Està implicada en varies funcions al cervell que 

afecten el comportament, el moviment, la 

son, la inhibició d’hormones, l’atenció, 

l’aprenentatge....   

 

 

 

 

 

 

 Al·lucinògens: Com totes les drogues també poden desencadenar 

esquizofrènia si hi ha predisposició. 

El que és interessant d’aquestes drogues com la ketamina i el LSD és que 

s’han utilitzat per imitar l’esquizofrènia al moment d’investigar, tot i que un cop 

utilitzats s’ha vist que tenen una diferència gran. Tot i això encara a vegades 

s’utilitzen perquè es creu que són força similar en quan els símptomes.  

 Cànnabis: Segons unes investigacions prèvies no estava clar si el 

consum de cànnabis és una causa o un efecte de l’esquizofrènia. Més 

tard, uns estudis diuen que el cànnabis estadísticament duplica el risc 

de desenvolupar esquizofrènia en el nivell individual i  tenir la 

responsabilitat de fins a un 8% dels casos a la població. 

 Tabac: Les persones que pateixen esquizofrènia tendeixen a fumar 

molt més que la població en general. Tot i això, tenen una probabilitat 

                                                           
2
Neurotransmissor: molècula alliberada per les neurones a l’espai sinàptic on exerceix la seva funció sobre 

altres neurones o cèl·lules. Son els elements clau a la transmissió dels estímuls nerviosos.  

Foto 3. Funcionament sinapsis 

Font: Google Imatge Copyright 
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menor que el promig de desenvolupar i morir per càncer. Encara es 

desconeix la causa però pot ser degut a una resistència genètica al 

càncer, a un efecte secundari dels medicaments que s’estan adoptant, 

etc. L’augment de la freqüència de l’hàbit de fumar a l’esquizofrènia pot 

ser degut a un desig d’auto medicar—se amb nicotina. La possible raó 

és que el tabaquisme produeix un efecte amb poc temps per millorar 

l’estat d’alerta i el funcionament cognitiu a les persones que pateixen la 

malaltia. 

En un estudi recent, el Nihm Catie ,es va veure que el 60% de persones amb 

esquizofrènia prenien drogues i un 37% seria diagnosticada com un trastorn per ús 

de les drogues. 

6.3. Els factors psicosocials 

Trobem factors com: experiències emocionals concretes, patrons de 

comunicació a la família, l’educació, l’ambient cultural, el nivell socioeconòmic, 

etc. 

L’entorn on viu una persona és molt important, ja que, per exemple, si un nen 

és nascut d’una mare esquizofrènica i ha crescut en una família d’adopció 

desestructurada i disfuncional és més possible que aquest nen desenvolupi 

símptomes esquizofrènics, en canvi, si l’adopta una família estable, és més 

complicat.  

No obstant això, cal destacar el model vulnerabilitat-estrés.  

Com ja he anomenat, per patir esquizofrènia hi ha d’haver una certa 

predisposició, doncs en casos pot ser deguda a una carga emocional especial 

(estrés). Aquestes cargues són esdeveniments vitals, que són fets que tenen 

la propietat de ser emocionalment intensos o estressants, com per exemple 

un divorci, una mort o un naixement. Un altre actitud seria quan els membres 

de la família tenen una actitud de rebuig del pacient, manifestant-ho amb les 

expressions, actituds, afecte. Un excés de cargues emocionals és el que 

desencadena als primer brots o en el cas de que ja hagi passat una fase 

activa, la recaiguda. 
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Les investigacions han demostrat que els esquizofrènics tenen un major 

proporció d’esdeveniments vitals que la resta de la població en les setmanes 

prèvies a l’ingrés hospitalari o a una recaiguda. El que no se sap segur és si 

aquests successos són la causa de l’empitjorament o la conseqüència. 

6.4. Alteracions cerebrals 

Varis estudis han demostrat que en les persones esquizofrèniques, els 

ventricles cerebrals3 incrementen un 15% la seva mida. Ho podem comprovar 

en l’imatge que hi ha a continuació, on podem veure un cervell normal i un 

altre amb esquizofrènia on hi ha assenyalats els ventricles amb 2 fletxes. Tal i 

com podem veure estan més dilatats, indicant així una pèrdua de teixit 

cerebral associat a la malaltia. 

 

 

 

 

 

 

També s’han detectat altres alteracions com la reducció del volum cerebral i 

anomalies a l’organització de les neurones de les àrees del lòbul temporal que 

es relaciona amb les funcions de la memòria, el llenguatge i les emocions. 

La majoria de vegades es pot veure la diferència entre els dos tipus de 

cervells però a vegades existeixen coincidències entre individus dels dos 

                                                           
3
 Ventricles cerebrals: cavitat anatòmica que transporta el líquid cefaloraquidi (transporta els nutrients al 

cervell i elimina els no desitjats, manté flotant l’encèfal actuant d’amortidor, i flueix entre el crani i la medul·la 

espinal per compensar el canvis de volum de la sang dins el cervell, mantenint una pressió constant), al cervell. 

Foto 4. Comparació d’un cervell 
normal amb un esquizofrènic. 
Font: Google imatges copyright 
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grups. Així que, els canvis cerebrals no són específics per diagnosticar 

esquizofrènia, és a dir, només és un factor que influeix. 

En resum, l’ investigació científica actual indica que l’esquizofrènia segurament és un 

trastorn del neurodesenvolupament (del desenvolupament i de la maduració del 

cervell i el sistema nerviós), per la combinació de causes genètiques amb 

ambientals, sobretot les que es produeixen a l’etapa fetal, que d’aquí sorgiran totes 

les futures alteracions psicològiques. 

 

7. ASSOCIACIONS I LLOCS D’INTERÈS 

Hi ha moltes associacions i llocs on els malalts es poden recolzar i anar arreu de 

Catalunya, però em centraré amb l’associació del Sol del Solsonès, ja que és 

l’única que tenim a la nostra comarca i amb l’ACFAMES perquè és l’Associació 

Catalana de Familiars i Malalts d’Esquizofrènia. 

7.1.   El Sol del Solsonès 

El Sol del Solsonès va ser fundat l’any 2002 a Solsona 

amb l’objectiu de treballar per la millora de la qualitat 

de vida dels afectats per malaltia mental i 

drogodependents i les seves famílies. 

Un dels objectius de l’Associació era potenciar el 

coneixement de la malaltia mental i la drogoaddicció, 

per això, l’associació volia fer veure a la població que 

les malalties mentals són tan naturals com les que 

afecten a altres parts del cos humà. 

A partir de llavors es va posar al servei d’aquest 

col·lectiu diferents serveis per orientar i donar suport a les famílies que davant de 

l’aparició d’una malaltia mental d’un familiar, es troben confuses, aïllades i amb 

una gran necessitat d’informació.  

Foto 5. Logo Sol del Solsonès 

Font: Pàgina oficial del Sol 

del Solsonès 
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Apart de les famílies, les persones beneficiàries de l’associació són persones 

diagnosticades amb trastorn mental, com per exemple persones amb 

esquizofrènia, trastorns bipolars, depressions cròniques...  

Aquests malalts tenen un nivell baix d’autonomia, aïllament social, pocs recursos 

econòmics, manca d’ocupació laboral... També treballen amb aquelles afectats 

per patologia dual, és a dir, aquelles persones que degut al consum de drogues a 

desencadenat l’aparició d’una malaltia mental.   

A l’associació s’atén a diferents perfils de persones, amb diferents nivells 

d’autonomia, fet que implica de disposar de recursos suficients per poder atendre 

a la variabilitat de pacients de la millor manera. 

Tal i com he anomenat a l’explicació de l’associació, atenen a malalts amb 

esquizofrènia. L’any 2011 un 46% dels assistents eren esquizofrènics i al 2012 

d’un 50%. Aquests pacients dins la comarca, apart de l’atenció sanitària als 

hospitals o metges, és l’únic lloc on troben aquest suport. Per això, s’organitzen 

tallers (de premsa, d’informàtica, de cuina, de manualitats, de ioga...) i activitats 

com sortides lúdicoculturals, excursions, berenars... cada dia de 16h a 18h. I de 

18h a 20h de la tarda el local queda a lliure utilització: hi ha ordinadors connectats 

a la xarxa, puzzles, taula de tenis taula, jocs de taula... .  

A continuació hi ha alguna foto de les instal·lacions: 

 

 

 

Foto 6. Bibloteca Sol del Solsonès 

Font: Pàgina oficial Sol del Solsonès 

Foto 7. Taula de ping-pong i ordinadors 

Font: Pàgina oficial Sol del Solsonès 
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7.2.  ACFAMES 

ACFAMES és una associació de persones 

afectades pel trastorn mental de 

l’esquizofrènia i els seus familiars que lluita 

per millorar la qualitat de vida de tos ells i 

elles. 

Va néixer l’any 1999, quan un grup de pares i mares amb fills afectats pel trastorn 

mental de l’esquizofrènia van adonar-se dels pocs recursos institucionals, del 

desconeixement socials d’aquest trastorn i de la necessitat de treballar amb la 

persona afectada i la seva família. 

Els objectius de l’associació són donar l’atenció i el suport a les persones 

afectades d’esquizofrènia i les seves famílies, pensant en que cal una atenció 

personalitzada i individualitzada, lluitar per sensibilitzar a la societat i facilitar la 

integració social del malalt i treballar amb xarxa amb altres associacions per 

millorar el sistema públic de l’àmbit de les malalties mentals.  

Com a finalitat social volen oferir-los informació, contenció, orientació i ajuda per 

tal de millorar el seu benestar. Per aconseguir-ho, ACFAMES ofereix diversos 

serveis i activitats dirigits tan a la família com l’afectat. 

La forma de contacte pot ser via mail acfames@hotmail.com o per el telèfon 93 

217 46 61 i es troben al Carrer Garrotxa 25, Bxos a Barcelona.. 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Logo ACFAMES 

Font: Pàgina oficial ACFAMES 

Foto 9. Logo 2 ACFAMES 

Font: Google imatges copyright 
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8. POSSIBLES GENS AFECTATS PEL DESENVOLUPAMENT DE LA 

MALATIA. 

En aquest apartat del treball he buscat informació sobre els possibles gens que 

estarien afectats a l’hora de desenvolupar esquizofrènia.  

Tal i com he anomenat a l’apartat 6.1. Factors genètics, actualment hi ha diverses 

hipòtesis sobre els gens que poden estar alterats. Per això, he buscat varis articles i 

algun vídeo que parlen en relació amb aquests gens. Aquí només hi ha un a petita 

extracció de la informació que podem trobar a cada article, vídeo o fragment d’un 

llibre, per veure’ls complets els podreu trobar a l’annex 2.   

 Article 1: “Descubierto el gen de la esquizofrènia”. Data de publicació: 

4/2/2009 

Un grup d’investigadors de la Johns Hopkins University School  han detectat 

una variació al gen Neuregulin-3 (cromosoma 10 i loc.10q22-q23) influeix en 

els deliris associats a la malaltia. 

Després d’analitzar 1400 SNP4 van trobar 3 SNP fortament associats amb els 

deliris, i tots ells es trobaven al gen Neuregulin-3. I de les 20 principals SNP 

detectades per l’equip, 13 d’elles, associades amb factors de desorganització i 

al·lucinacions, estaven situades als voltants d’aquest gen.  

Té bastant sentit associar aquest gen amb l’esquizofrènia, ja que aquest gen 

és activat gairebé sempre en el sistema nerviós. A més, també s’ha demostrat 

que el gen Neuregulin-1 (cromosoma 8 i loc. 8p12) també està associat amb 

l’esquizofrènia. 

 Article 2: “Los genes del autismo y la esquizofrènia sólo se activan 

durante el desarrollo del cerebro”. Data de publicació: 12/2/2013 

                                                           
4
 SNP: Polimorfisme d’un sol nucleòtid (SNP sigles de single nucleotyde polymorphysms) és una variació a la 

seqüència d’ADN que afecta a una sola base (adenina (A), timina (T), citosina (C) o guanina (G)) d’una seqüència 

del genoma. 
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Segons l’estudi realitzat en ratolins per investigadors de La universitat 

d’Oxford, els gens relacionats amb l’autisme i l’esquizofrènia només estan 

actius a la placa de connexió durant les primeres etapes del desenvolupament 

del cervell, per això, es fa difícil d’identificar-los en etapes posteriors. 

 Article 3: “Un sol gen podría explicar grandes diferéncias entre pacientes 

con esquizofrénia”. Data de publicació: 22/3/2013 

Els científics del Centre d’Adicciones y Salud Mental han observat que les 

persones amb esquizofrènia que tenien un versió particular del gen 

microARN-137, MIR137, (cromosoma 1 i loc. 1p21.3) tendeixen a 

desenvolupar la malaltia més joves i tenen característiques diferents al seu 

cervell, associades a un pitjor pronòstic de la malaltia. Aristotle Voineskos ha 

reconegut que al futur es podria utilitzar aquest gen per saber el pronòstic i 

com una persona pot respondre al tractament. A més, aquest gen està 

implicat amb l’activació i desactivació d’altres gens de l’esquizofrènia. 

Els investigadors van estudiar aquest gen en 510 persones que pateixen 

esquizofrènia. I amb això van descobrir que les persones que tenen aquest 

gen tendeixen a desenvolupar la malaltia més joves al voltant de 20,8 anys, i 

els que no el tenien als 23,4 anys. 

 Article 4: “Variaciones de los genes CNR1 y FAAH en la esquizofrènia y 

trastonres adictivos” 

S’ha trobat que en el gen CNR1 (cromosoma 6 i loc.6q14-q15), l’al·lel de 9 

repeticions AAT va ser identificat com a factor de risc de l’esquizofrènia 

hebefrènia i l’al·lel de 17 repeticions AAT va ser denominat com un factor de 

protecció. També s’ha trobat que l’al·lel 4 que conté 10 triplets AAT seria un 

factor de protecció davant l’esquizofrènia a la població espanyola. 

També diuen que a la llarga esperen poder trobar un perfil genètic per cada 

pacients que ajudarà no només en el diagnòstic de veritat sinó també a l’hora 

de decidir quint tractament farmacològic utilitzar. 
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 Article 5: “Descubierta la función de un nuevo gen en la esquizofrenia”. 

Data de publicació: 19/9/2013 

La investigació liderada per el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) ha trobat que l’absència del gen Erbb4 (cromosoma 2 i 

loc.2q33.3-q34) provoca un augment desproporcionat de l’activitat i 

sincronització de les neurones excitadores. Aquesta alteració reprodueix 

d’una forma molt precisa alguns dels canvis a l’activitat cerebral que ocorren 

en els pacients d’esquizofrènia. Aquests canvis estan relacionats amb els 

dèficits cognitius que caracteritzen la malaltia. 

 Vídeo 1: “Genes de la esquizofrènia”. Data de publicació: 9/8/2011  

Aquest vídeo és del NTN 24 del programa C.S.T (ciència, salut i tecnologia) . 

En ell ens parla de l’esquizofrènia i dels nous descobriments en els gens 

relacionats amb l’esquizofrènia. Van investigar 225 persones algunes 

esquizofrèniques i d’altres no i van trobar mutacions en uns 40 gens, aquests 

varien, no pertanyen a una família ni segueixen un patró determinat. 

 Fragment llibre 1: “El destino no està escrito en los genes”  

En aquest fragment del llibre ens parla de que la ciència ha examinat en 

cervells de malalts d’esquizofrènia i ha trobat l’evidència d’alteracions 

epigenètiques a les neurones. L’enzim ADN-metiltransferasa5 havia tingut una 

gran activitat a les neurones de l’escorça prefrontal, on es podia comprovar la 

metilació havia afectat a dos gens gad67 (cromosoma 2 i loc. 2q31) i reelina 

(cromosoma 7 i loc. 7q22), ja que els dos estaven completament silenciats. 

Tal  com es pot veure amb el resum d’aquestes extraccions, no hi ha una resposta 

concreta dels gens que predisposen la malaltia, ja que cada dia se’n van descobrint 

de nous i hi ha diversos avanços. En resum, en aquest àmbit, encara falta molt per 

descobrir. 

                                                           
5
 ADN-metiltransferasa: enzim responsable de la metilació i conseqüent supresió d’altres gens. 
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9. EXTRACCIÓ DE RESULTATS DE LES ENQUESTES 

Per poder saber el que la gent pensava i coneixia sobre la malaltia, he realitzat una 

enquesta i l’he difós entre la gent del Solsonès, concretament a 120 persones a 

partir de 15 anys. 

Per saber el nombre d’enquestes que havia de fer, vaig elaborar un seguit de càlculs 

a través d’una fórmula que la trobareu a l’ annex 3, juntament amb el model de 

l’enquesta. I als apèndixs totes les enquestes realitzades.  

L’enquesta constava de 10 preguntes. A continuació, us faré una petita valoració de 

cada pregunta i un gràfics on es mostraran els resultats. 

1. Has sentit mai a parlar del trastorn mental, l’esquizofrènia? 
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Tal i com podem veure, de la franja d’edats de 30-45 anys, tant a un sexe com 

a l’altre tothom coneixia la malaltia, en canvi en els extrems de 15-30 anys i a 

partir de 70 ja hi ha més gent que no la coneix. Els de la primera franja 

considero que els que han contestat “hem sona el nom però no sabia el que 

era” són de les persones de 15, 16 o 17 anys que encara no n’han rebut un 

ensenyament de la malaltia i, que a més a més no hi hagut la casualitat de 

conèixer-ne cap, per això no han tingut la oportunitat de preguntar-se que era, 

tot i que n’han sentit el nom. Pels majors de 70 és degut a tal i com explico 

més amunt, fins fa pocs anys l’esquizofrènia no tenia aquest nom i poca gent 

la coneixia, a més als esquizofrènics se’ls acostumava a anomenar “bojos” i 

llavors no ho associen. 

A partir de la pregunta 2 els resultats seran respecte la gent que hagi continuat 

l’enquesta, ja que si no coneixien o no sabien que era la malaltia era incoherent 

continuar. 

2. Coneixes o has conegut algun esquizofrènic? 

 

 

 

 

 

Podem observar que hi ha grans 2 tendències: és una persona amb la qual hi 

tenen tracte o simplement no en coneixen cap. Aquest fet el podem associar a 

que les persones esquizofrèniques els hi és difícil explicar que estan malalts, ja 

que llavors s’arrisquen a que els tractin diferent. Normalment, només ho saben 

familiars i persones de total confiança, o a vegades persones que ho hagin de 

saber per algun aspecte. Així doncs, és normal que el tan per cent de persones 
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que només els coneixen de vista sigui més baix i el que “no” , tinguin un tan per 

cent bastant alt. 

3. Consideres aquesta malaltia un trastorn com qualsevol altre? 

 

Podem observar que la resposta predominant és “Sí, però considero que és una 

malaltia mental complicada”, això ens indica que la majoria de la gent ho veu com 

una malaltia mental però més complicada que una depressió, per exemple. 

També, ens diu que cada vegada la gent va integrant més la malaltia a la seva 

vida quotidiana. 

4. Penses que la gent que té aquesta malaltia estan “bojos”? 
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Podem veure que la gran majoria de gent és conscient de que aquesta malaltia 

comporta un certs símptomes que poden fer semblar que aquesta gent està boja, 

però no està boja. Trobo un aspecte molt bo, que un 82% pensi que només són 

els símptomes de la malaltia, ja que amb això ens diuen que els accepten o que hi 

ha un respecte per la malaltia. 

5. Si tu sabessis què és esquizofrènica una persona la tractaries diferent? 

 

Tal i com ens mostra el diagrama circular, més de la meitat pensen que s’ha de 

tenir un tracte igual que a una altre persona, això està molt bé. Com el fet que un 

40% pensen que ho haurien de fer, i ho intentaran però el costaria tractar-los amb 

naturalitat, com la dita diu “el que compta és la intenció”, i així ha de ser ja que 

potser després d’intentar-ho varies vegades podran tractar-la com una persona 

qualsevol. 

6. Penses que un pacient d’esquizofrènia pot portar una vida normal? 
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Podem observar que més de la meitat de la gent sap que només es pot portar una 

vida normal si la malaltia està controlada. Però el tant per cent que han posat que 

“sí, però amb algunes diferències” també tenen raó, ja que si no està controlada la 

malaltia podran portar-la però amb certes diferències. El “no” rotund” que han marcat 

alguns, també seria una opció correcta, perquè pot ser que hi hagi gent que no surti 

d’un brot mai, llavors sí que no és compatible amb portar una vida normalitzada.  

7. Creus que els esquizofrènics són conscients del que fan? 

 

Les persones amb esquizofrènia no es donen compte del seu problema ni dels 

seus símptomes, ells  pensen que tot el que passa és real, per això s’ha d’intentar 

fer-los veure que estan malalts i que aquelles al·lucinacions, per exemple, són 

símptomes de la malaltia. 

La conclusió a la pregunta de l’enquesta és que mentre un malalt es troba en un 

brot psicòtic i es desenvolupen els símptomes positius no n’és conscient de que 

allò està causat per la malaltia i ell pensa que és real.  
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8. Creus que l’esquizofrènia ve donada per factors ambientals? 

 

Podem veure que la gran majoria de la població té clar que l’esquizofrènia no ve 

donada només per factors ambientals que també n’hi afecten d’altres. La qüestió 

és que hi ha un 25% que pensa que no hi té res a veure, haurien de tenir clar que 

sense ells si tens una disposició genètica és difícil que és desenvolupi la malaltia. 

9. Creus que l’esquizofrènia té a veure amb la genètica de la persona? 

 

Igual que a la pregunta anterior, la majoria predomina en que hi ha una base 

genètica però que també hi influeixen altres factors, que és el correcte. El 25% ha 

contestat que no ho era, es pot entendre ja que no segueix una genètica 
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mendeliana, però si que hi ha una certa predisposició, però és difícil que la gent 

conegui aquest fet, o el contrari, hi ha gent que pensa que només pots 

desenvolupar esquizofrènia si un parent teu n’havia tingut. 

10. L’esquizofrènia es pot curar o és una malaltia crònica? 

 

Els resultats ens mostren que hi ha una gran part de la població que sap que és 

una malaltia crònica. El que si que tenen clar és que no es cura sempre, però 

alguns dubten si en tots el casos, ja que hi ha pacients que porten una vida 

normal, però encara que la portin o ho sembli, continuen medicant-se per poder-la 

controlar, això és el que penso que ha fet dubtar aquesta part dels enquestats. 

En resum, a l’haver realitzat aquestes enquestes he pogut saber quanta gent 

coneixia la malaltia i en quines edats més o menys la coneixença era més gran o del 

100%. A més, també he pogut conèixer el que la gent opinava de la malaltia, la 

repercussió social que tenia, com seria el tracte amb el malalt, etc. I també, el que la 

gent en sabia de la malaltia en aspectes tècnics, que la veritat, en les 3 preguntes la 

resposta correcta era de casi un 50% o més, això significa que no és una malaltia 

desconeguda. Tot i això estaria bé que fos casi del 100%, perquè això demostraria 

que la gent sap de que parlem quan es parla d’esquizofrènia. 
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10. LA REALITAT EN LES ENTREVISTES 

En aquest treball he realitzat diverses entrevistes a pacients i a especialistes, per 

així poder trobar-me més dins la situació.  

En aquest apart trobareu els aspectes que destaco després d’haver realitzat 

l’entrevista a 5 pacients, que en aquests moments tenen la malaltia controlada, i a 2 

especialistes, per ser més exactes psiquiatres. 

Per veure els models d’entrevista que vaig seguir, les podreu trobar a l’annex 4. I les 

entrevistes als apèndixs (una en format escrit i les altres en format auditiu). 

10.1. Entrevistes pacients 

Amb aquestes entrevistes he pogut veure i sentir en primera persona com viuen i 

que senten els malalts d’ esquizofrènia, he pogut escoltar anècdotes de la seva vida, 

conèixer els seus hàbits, etc. A resultat una pràctica molt interessant personalment i, 

sobretot, de cara a realitzar una recerca més activa de la informació. 

A continuació, trobareu diverses oracions, històries, etc que destaco de cada 

entrevista. Així podrem basar-nos en aquestes per extreure informació de com és la 

vida d’ un esquizofrènic. 

Pacient 1: “No estic bé del tot encara, tinc por de tornar a recaure”, “abans feia 

excursions a diferents llocs i ara em fa por sortir de Solsona”. 

Pacient 2: “Tenia por de la gent, m’amagava, em cagava i em pixava, veia la gent i 

pensava que un esternut era per indicar una cosa a un altre”, “desconfiava de la 

gent, veia que era molt falsa”, “una persona que té esquizofrènia no es pren el 

medicament, jo me’l prenia perquè veia que els meus pares patien i me’ls prenia per 

ells, no perquè jo ho necessites”, “quan em  van diagnosticar la malaltia em van dir 

que m’havien d’ingressar però jo vaig dir a casa meva que si ho feien, no em veurien 

mai més”, “La meva família em va recolzar (els meus pares, el meu home i els meus 

germans) però n’hi havia que no ho entenien i no podia estar amb ells perquè no ens 

aveníem”, “A part de la meva família, jo no vaig explicar a ningú el que tenia”, 
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“Penso que a la gent que pateixen aquesta malaltia, la gent del voltant li ha de 

fer més costat i entendre-la, si no saben que és la malaltia que se n’assabentin 

per poder-la ajudar”, “si té al·lucinacions fer-li veure que allò no existeix, donar-li 

suport, no dir-li que és una malaltia de bojos”. 

Pacient 3: “Jo en un cap de setmana em vaig gastar molts diners, la caixa va 

informar els meus pares i em van portar al metge, el metge em va voler ingressar, jo 

li vaig dir que si perquè estava tirat sense feina, i un cop ingressat em van 

diagnosticar esquizofrènia”, “A mi em feien controls d’orina per la coca i sempre 

donava positiu, perquè a mi l’esquizofrènia em ve de la coca. Ara farà 6 o 7 mesos 

que la vaig deixar i em sento millor amb mi mateix i amb els meus pares”, “D’ençà 

que pateixo esquizofrènia, la meva vida ha canviat, no puc treballar, no puc anar 

amb els amics que solia anar perquè esnifen”,”Dels 3 cops que vaig estar ingressat, 

considero que va ser positiu per mi, i que em sentia millor quan sortia d’allà sobretot 

l’últim cop perquè els altres no era gaire conscient del que em passava”, “amb els 

meus pares no en parlàvem gaire del tema, només em recolzaven. Ara encara ho 

fan, però no ho necessito tant”, “Alguns dels meus amics els hi deia que anava al 

CESAM, però pocs d’ells saben que tinc la malaltia”, “Em van dir que si no hagués 

esnifat coca, potser no hauria desenvolupat la malaltia fins als 80 anys”, “Ara la 

meva mare em porta els diners”. 

Pacient 4: “La relació amb la meva dona és bona, però hi ha coses que la meva 

malaltia fa que a vegades la relació es faci complicada”, “Jo tinc antecedents de la 

malaltia a la meva família”, “Al principi jo tenia depressió, la meva germana tenia 

esquizofrènia, i a mi em va començar a aparèixer quan vaig anar a la mili”, “ Jo 

penso que la malaltia la tens i la vas desenvolupant”, “El meu problema era que em 

sentia com en el centre de l’Univers, i tot m’afectava”, “Al principi no era conscient de 

la meva malaltia i bevia alcohol prenent pastilles, això feia que tingués més 

recaigudes”, “Quan ets conscient que tens una malaltia, intentes lluitar per 

treure els mals efectes i sentir-te millor”, “La meva vida no ha canviat després de 

començar a patir esquizofrènia, sinó que ha sigut una evolució de la vida que tinc jo i 

l’he de saber portar”, “La malaltia et limita a fer certes coses, perquè jo he treballat 

però he patit treballant”, “Després d’haver estat ingressat sortia drogat de tants 
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medicaments que m’havien posat per parar el meu estat, a més sortia xafat i costava 

arribar a la normalitat”, “Al principi mai li dius tu a una persona que ets esquizofrènic, 

li dius que tens depressió, al cap d’un temps a la teva parella li expliques que tens 

esquizofrènia”, “Fa poc que tinc un hort i un gos, i tenir-ne és com una medicació 

que et prens a part de la que t’ha donat el metge”, “Jo crec que genèticament tinc la 

tendència a tenir aquests problemes”, “ Dins el que cap he anat lluitant per la meva 

vida, he tingut dificultats però el que tinc ho tinc”, “Penso que la gent que tenim 

aquesta malaltia si confies amb el metge, segueixes el tractament, fas bondat... pots 

viure bé”. 

Pacient 5: “Es va morir el meu pare i llavors va ser quan vaig agafar esquizofrènia, 

llavors vaig estar 6 mesos de dol que estava assegut en una cadira sense moure’m i 

em pensava que tots em volien fer mal”, “Tot va sortir d’un dia per l’altre”, “Em vaig 

llevar, em vaig mirar als ulls i no em vaig reconèixer i llavors ja vaig començar a què 

si veia el diable, que si em pensava que em podria per dins”, “Durant 3 o 4 anys em 

vaig prendre Openidol, però no servia per res, em creava dependència i més tard ho 

vaig deixar estar”, “Després de 2 anys de no prendre’m medicació vaig tornar a 

recaure a la malaltia”, “Jo li vaig dir al psiquiatre que ho deixo perquè no m’agrades, i 

ell em va dir si vols que aquestes veus em desapareguin ja em vindràs a veure”, “La 

medicació t’atura la sensibilització, et controla”, “Encara que agafes esquizofrènia 

vaig continuar fumant Marihuana 2 anys fins que em van agafar moltes paranoies i 

vaig dir prou: un test estava posat de tal manera perquè volien mal per mi, que un 

cotxe amb tal matrícula perquè després passaria un altre cotxe que em faria mal. 

“Quan fumava m’imaginava que tenia un ganivet i tallava la gent en els punts on 

tenien energia estancada”, “Un dels perquè de l’esquizofrènia diuen que és voler-ho 

controlar tot”, “Tinc por més que res del que pugui dir la gent”, ”Els excitants no 

van bé, tothom té un punt dèbil, si aquest és el sistema nerviós, et perjudica”, “Jo 

normalment controlo el nombre de cafès, de cerveses, de cigarros per no excitar-me 

i que em creï una psicosi“ ,“La paranoia forta més recent va ser que em vaig quedar 

2 hores dient que m’havien tallat les mans i els dits, i ara em fa respecte agafar el 

ganivet”. 
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A més a més d’aquestes aportacions també he valorat els aspectes que he destacat 

a l’hora de mirar les diferents respostes que he obtingut amb les entrevistes.  

He pogut observar en una pacient que en el seu embaràs i part hi va haver 

complicacions (CEP) aquest podria haver estat un dels factors del desenvolupament 

de la malaltia. La gran majoria d’ells havien pres drogues abans de patir la malaltia, 

es senten/sentien millor sols, tots tenen reconegut un grau de discapacitat, hi ha 

algun que ha deixat el tractament farmacològic, però la gran majoria el segueixen. 

Tots van rebre un suport familiar. També he pogut observar que la gran majoria 

d’ells els hi ha sigut difícil formar una família o no l’han format.  

10.2.  Entrevistes especialistes 

Amb aquestes entrevistes he pogut resoldre qüestions mèdiques i psicològiques que 

tenia sobre la malaltia i amb l’ajuda de dos psiquiatres he pogut resoldre-les i 

conèixer la seva opinió. 

He pogut comprovar i conèixer els següents aspectes: 

-  No es pot néixer amb esquizofrènia, sinó que es desenvolupa durant la vida. Sí 

que existeix l’esquizofrènia infantil però es manifesta a partir una certa edat.  

- Els símptomes més freqüents són trastorns del pensament i interpretacions de la 

realitat anòmala. 

- L’esquizofrènia no té unes proves diagnòstiques específiques, sinó que les proves 

que es poden fer (radiografies, escàners, anàlisis...) és per descartar altres 

malalties. En si mateix, el diagnòstic es fa en l’entrevista, és a dir, un diagnòstic 

clínic veient els signes i els símptomes que presenta el pacient i l’evolució 

d’aquests. 

- Casi el 99% dels casos es tracten amb fàrmacs, habitualment antipsicòtics. En 

alguns casos, es poden utilitzar també Benzodiacepines per regular l’ansietat i la 

son. A vegades també s’utilitza TEC (Terapia Electroconvulsiva). La informació i la 

psicoeducació al pacient i familiars és molt important. 

- En els tractaments farmacològics, els més utilitzats actualment són els antipsicòtics 

atípics són com per exemple, la Olasnzapina, la Risperidona, la Quetapina, 
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l’Ariprezol, Paliperdiona, la Llozapina, etc. Els efectes adversos són la sedació, 

augment de pes, augment de lípids sanguinis, risc de diabetis, alteracions 

cognitives, etc. Amb aquest tractament ha canviat completament el pronòstic de la 

malaltia. Els fàrmacs s’han de prendre durant tota la vida, encara que puguin portar 

una vida normal. 

- La teràpia psicològica és bona per la consciència de la malaltia i, amb aspectes 

familiar, per saber com tractar el familiar i entendre la malaltia. 

- S’aconsella ingressar en els centres en una unitat d’aguts quan hi ha una 

descomposició aguda de la malaltia (crisi). També hi ha els ingressos crònics, a 

l’hospital psiquiàtric, on hi ha pacients que hi han d’estar ingressats per vida o 

durant una llarga durada de temps perquè no tenen una família que se’n vulgui fer 

càrrec, perquè el tipus de malaltia no el permet viure en societat, entre d’altres.  

Els centres de dia poden ser essencial per alguns pacients que necessiten un 

suport o una certa guia. 

- Fa uns anys, quan hi havia la mili una forma molt comuna de desenvolupar 

esquizofrènia, ja que causava molt estrès, era en persones que no tenies gaires 

recursos per enfrontar les coses, molts nois era el primer cop que sortien del poble, 

que deixaven la família, que estaven sols, en un ambient hostil on els podien 

castigar i llavors patien un brot esquizofrènic. 

- La gent veu la malaltia molt pitjor del que l’haurien de veure. Per exemple, si algú 

comet un acte violent, si aquest té una malaltia mental es diu. En canvi, si ho ha fet 

un persona que tenia una malaltia del fetge, per exemple no es diu. I pot ser 

perfectament que el que té la malaltia mental no tingui res a veure amb el que ha 

fet, en canvi, amb el del fetge pot ser que sí. La identificació de la malaltia mental 

amb conductes violentes és completament falsa. 

- Normalment els familiars dels pacients accepten la malaltia, moltes vegades es 

necessita moltes explicacions, tot i que, moltes vegades per molt bé que ho 

expliquis no ho entenen i segueixen enfadant-se amb el malalt. 

- Cap dels dos psiquiatres pensen que a la llarga hi haurà una cura definitiva, si n’hi 

hagués una, seria d’aquí a molts anys. Un pensa que és una malaltia molt lligada a 
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la pròpia estructura del cervell i de l’evolució, com a màxim creu que es canviarà la 

manera de manifestar-se, de tractar-se, el pronòstic... . 

- L’esquizofrènia no es pot prevenir, el que sí que es pot fer és que si hi ha una 

parella que els dos pateixen esquizofrènia i tenen fills, se’ls pot realitzar una 

prevenció secundària que seria controlar una mica les persones: mirar si 

desenvolupa símptomes, donar-li consells (que no prengui drogues, que tingui una 

vida més o menys tranquil·la, que no agafi feines d’alts càrrecs)... 

“A l’esquizofrènia hi ha principalment 3 grups de persones: el primer, que no 

és massa gran, fan una vida absolutament normal i que amb el seu tractament 

no els distingiries per cap cas d’una altra persona. El segon, que és el més 

gran, normalment estan bé però mai ho acaben d’estar del tot i no poden 

acabar de portar una vida normal, amb els aspectes que no poden treballar o 

assumir responsabilitzats complexes. I el tercer, que també és un grup petit, 

encara que el tractis fan una vida molt limitada i algun necessiten estar 

ingressats, a vegades es descompensen, en definitiva malalt que no acaben 

d’estar mai bé del tot” 

“És important veure l’esquizofrènia i les malalties mentals com el que són, que 

són problemes de salut, no són coses de les quals se n’hagi d’amagar ni 

presumir.” 

 

Foto 10. Visió del deteriorament cognitiu 

Font: Copyright Joe Skinner Photography 
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11. CONCLUSIONS 

Un cop acabat el meu treball de recerca tinc una perspectiva totalment diferent de la 

que tenia quan el vaig començar. Amb això, em refereixo a què tinc molts 

coneixements nous de la malaltia (per no dir quasi tots), ara puc explicar a una 

persona què és l’esquizofrènia i ajudar-la a entendre realment que és, puc entendre 

les accions que fa el meu familiar proper que té aquesta malaltia, la simptomatologia, 

etc. 

En definitiva, penso que després de fer el treball sóc una persona diferent, tant pel 

fet que ara sé més coses sobre l’ esquizofrènia, que de fet això passa cada dia, però 

potser més perquè ara podré comprendre una persona esquizofrènica i no tractar-la 

de boja com la majoria de gent fa. 

Al principi, quan vaig començar el treball, vaig formular una hipòtesi:  

“Un malalt d’esquizofrènia presenta una malaltia crònica, pot fer una vida 

normal i estar integrat a la societat degut a què els tractaments actuals són 

pal·liatius no correctius”.  

Ara, després d’haver treballat buscant una resposta, cercant informació en pàgines 

d’Internet, en llibres i amb entrevistes, a especialistes i a pacients. I, a més, 

coneixent l’opinió dels esquizofrènics, especialistes i la població en general, he pogut 

comprovar la hipòtesi, i donar una resposta: 

Efectivament un malalt d’esquizofrènia presenta una malaltia crònica, alguns podran 

portar una vida normal i està integrats a la societat degut als tractaments actuals, 

però seran una minoria. La gran majoria podran portar una vida amb certa 

normalitat, ja que, per exemple, no podran treballar o assumir responsabilitats, i una 

altre minoria faran una vida molt limitada, en la qual, per exemple, hauran d’estar 

tancats en centres per controlar la seva malaltia. Llavors, puc afirmar que els 

tractaments ajuden, i molt, però no per igual en tots els casos, ja que dependrà del 

grau de la malaltia. 
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En últim lloc, espero que després d’haver llegit aquest treball sentiu que heu conegut 

una malaltia que fins ara no coneixíeu o no en prou detall. També que mireu i tracteu 

els esquizofrènics com realment es mereixen ja que es tracta de persones malaltes.  
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