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Els components del Taller de músics del Club Social Pi i Molist durant la seva actuació 
a la seu del Servei de Rehabilitació Comunitària quan la Festa Major de Can Peguera.
Any rere any, usuaris del Club Social Pi i Molist enceten la festa major del barri
amb l’actuació d’algun dels seus grups.

Poques setmanes desprès de la inauguració
del Centre Cívic Can Verdaguer, habilitat en la
masia de mateix nom, recentment reformada,
celebràvem un videoforum amb posterior col.
loqui a càrrec de la psicòloga Cristina Ventura.
Vam projectar la película El lado bueno de las
cosas, estrenada a principis d’any i guardonada
amb un Oscar, desprès de ser nominada vuit
vegades.
Els videoforums apleguen indistintament fami-
liars, persones que pateixen un trastorn mental
i veïns de la zona.  

Des de 
l’associacionisme
L’obertura psiquiàtrica
de  principis dels vuitanta
va dur les famílies i el col·
lectiu de la salut mental
a  constituir-se en asso-
ciacions per tal que vet-
lléssim pel bé de les per-
sones que quedaven fora 
de les institucions i tam-
bé de les famílies, que ha-
vien de suportar un càrre-
ga nouvinguda. 
En aquella època no havia
els mecanismes que hi ha
actualment a l’abast de
les famílies per fer front
al que representava la no-
va situació.
A partir dels 90 les asso-
ciacions proliferarien, a la
vegada que es constituia
la federació que les agluti-
nava. Primer com a FECA-
FAMM i ara com a Salut
Mental Catalunya, la fede-
ració acull més de 60 as-
sociacions, amb una ten- 
dència a l’alça, tot i que
malgrat la situació actual 
s’està sumant més que no 
pas restar.
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En Assemblea extraordinària  
de 18 de maig del 2012 vam 
decidir canviar el nom de l’as-
sociació, suprimint els termes 
Familiars de Malalts Mentals 
per els de Famílies per la Salut 
Mental.
D’acord amb les directrius que
aconsellen les federacions, és 
una manera més positiva de re-
ferir-nos a les persones que pa-
teixen un tastorn mental.

Estem en una època en que ju-
guem a definir les persones que
pateixen un trastorn mental amb
diferents noms, sense trobar la 
manera que els molesti menys, 
tot i que a una majoria de les per-
sones que el pateixen els és ben
indiferent  com se’ls hi anomeni.
Les hem sentit de tots colors, 
des dels propis metges que par-
len de l’esquizofrènic en referir-se 
a la persona que pateix una es-
quizofrènia, fins els termes més 
sofisticats per tal de fugir de la 
paraula malaltia.
Trastorn és la més habitual, tot i
que sentim també persona diag-
nosticada de..., afectada, pacient, 
usuari -segurament la més utilit-
zada de totes-, que no defineix 
ben bé de què, tota vegada que 
tots som usuaris de la sanitat pú-
blica. Quan s’aplica a les perso-
nes que fan ús dels recursos a l’
abast del col·lectiu, ens podem 
referir també a les persones que 
pateixen altres malalties.

El cas és que seguint el corrent
marcat d’un temps ençà, l’AFEM
de Nou Barris ens hem posat al 
dia, equivocadament o no, pero 
amb la millor de les intencions.
Amb un nom o altre, aquest any
hem complert disset de la nostra
fundació, sempre al servei de la
salut mental de Nou Barris

Associació de Famílies 
per la salut mental de Nou Barris
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Cartell identificatiu  de 
l’AFEM de Nou Barris  a la 
celebració del Dia Internacional de les 
persones amb discapacitat celebrat al pati de 
l’Ajuntament de Nou Barris el desembre del 2012

Suport a la família
Millora de la convivènciaEl trastorn mental provoca  tot un se-

guit de situacions  que afecten tots  
els membres de la família.
Està clar que el màxim damnificat és
la persona que el pateix,  però cal te-
nir en compte tota la problemàtica 
arrossega al seu entorn.
Són trastorns crònics, i pares, ger- 
mans, fills, avis, tot el nucli familiar
més proper, necessiten del suport 
necessari per superar totes les situa-
cions i entrebancs que es presenten,
que no són pocs.
El que més necessita la persona 
afectada és que la família l’entengui
i l’ajudi a superar el seu dia a dia, i
per poder complir aquests requisits
cal que la família rebi a la vegada el 
suport dels professionals i, perquè 
no, el d’altres famílies afectades.
En famílies on l’entorn de la perso-
na amb trastorn és  problemàtic per-
que s’hi ajunten altres malalties, si-
tuacions i problemes a dins de la llar, 
és el propi pacient qui exerceceix la 
funció de cuidador, tot prenent 
grans responsabilitats per ajudar a
la convivència del nucli familiar.

És tasca dels familiars tenir cura
de que la persona al nostre càrrec
acompleixi les normes que els hi 
ensenyen i inculquen a les unitats 
de recursos on acudeixen durant 
el dia.
Professionals i familiars hem  d’a-
nar a l’uníson per tal que les eines
que allí adquereixen puguin de- 
senvolupar-les també a la llar, en 
la relació amb nosaltres.
Els qui no gaudeixen dels recur-
sos comunitaris, els qui tenen com
a únic suport acudir periòdicament
a la consulta del psiquiatre, el psi-
còleg i l’infermer, necessiten enca-
ra més del suport de la família.
Aquestes famílies necessiten d’a-
juda externa, i aquesta ajuda la  
podem donar en un tant per cent 
molt elevat les associacions de fa-
miliars, amb les eines que posem 
al seu abast.
Per la seva banda, la persona 
afectada pot acudir també a les
associacions pertinents.

Des de les associacions oferim
tot de serveis i activitats per tal
que la família millori la seva con- 
vivència.
Les orientem i assessorem, aju-
dem a conèixer els recursos que 
posen al seu abast les Adminis-
tracions i fins i tot els hi gestio-
nem el paperam quan és precís.
Donem suport als familiars i tam- 
bé a la persona afectada de la 
mà de la nostra psicòloga, que
els atén individualment i en els
grups de teràpia familiar.
Organitzem grups d’ajuda mú-
tua, on els familiars ens reunim
per explicar les nostres expe-
riències i compartir vivències, tot
aportant cadascú el que sabem
i com reaccionem en el nostre
cas particular.
La descàrrega familiar la tenim
molt en compte, fem tres sorti-
des a l’any, si l’economia ens ho
permet;  participem del progra-
ma Respir que ens facilita la 
Fundació Funamment, i som 
presents a les celebracions als
barris d’influència. 

 



Els nostres suports
En matèria de salut mental, el suport més imme- 
diat el tenim en l’Associació Centre Higiene Men- 
tal Nou Barris, amb dos centres al districte, el
CSMA Nord i Nou Barris Sud Salut Mental; la 
Fundació 9 Barris per a la salut mental, que se n’
ocupa de la salut mental d’infants i joves mitjan-
çant el CSMIJ; la Fundació Hospital de Dia Nou 
Barris, obert a joves d’entre 13 i 21 anys; i la
Unitat de Recursos Comunitaris Dr. Pi i Molist del
Servei de Psiquiatria de l’Hospital de Sant Pau.
Aquest últim equipament és centre de dia, servei
de rehabilitació comunitària, llar-residència i acull
a més el Club Social Pi i Molist, lloc d’esbarjo i de
creixement per a persones amb trastorn mental.
Tot això pel que fa a l’atenció immediata, llevat de
la llar-residència. Els equipaments per atendre les
urgències, l’ingrès d’aguts i subaguts i llargues es-
tades són a l’Hospital de la Vall d’Hebron, l’Hospi-
tal de Sant Rafael, l’Hospital Mare de Déu de la
Mercè, i la Unitat de Neuropsiquiatria de la Unitat
Polivalent Barcelona Nord.
Els hospitals de dia per a la rehabilitació dels pa-
cients un cop són donats d’alta d’aquests equipa-
ments, són a l’Hospital Mare de Déu de la Mercè,
la Clínica Llúria del CPB i a la pròpia Unitat Poli-
valent Barcelona Nord.
Pel damunt de tots aquests equipaments hi ha el
departament de Sanitat de la Generalitat de Ca-
talunya, amb la qual no tenim relació directa des-
de l’associació, però amb el que  la Federació 
Salut Mental Catalunya (FECAFAMM fins el mes 
de gener d’aquest any).està treballant estretament.
A nivell estatal, la Federació treballa conjuntament
amb la Confederación Salud Mental España, en la
millora dels serveis.
El suport quan a prestacions, subvencions  i ser-
veis socials el rebem directament del departament 
de Benestar Social i Familia de la Generalitat de 
Catalunya;  del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, pel que fa al percentatge de l’IRPF de la 
declaració de la renda destinat a finalitats socials, 
que gestiona la Confederació; i de l’Ajuntament de 
Nou Barris juntament a les altres entitats locals.
Una subvenció no oficial és la que rebem de  La
Caixa des d’una de les oficines de Nou Barris, a 
partir dels nostres projectes. Llevat  de la subven-
ció de Benestar Social i Família -a l’hora de tancar 
l’edició d’aquest exemplar encara no havíem rebut 
la de l’any 2012- totes les subvencions dels altres 
organismes les hem rebut puntualment. 
De recursos propis comptem amb les quotes dels
socis que, malgrat la crisi, estan fent un esforç i
compleixen puntualment amb el compromís adqui-
rit amb el col·lectiu. 5

Consultori Nou Barris Sud Salut Mental situat a l’edifici del
Centre Integral  de Salut Cotxeres

Professionals de la Unitat de Recursos Comunitaris Dr. Pi i
Molist durant la Festa de Nadal celebrada al Casal de Barri
La Cosa Nostra.

Fundació Hospital de Dia Nou Barris per a adolesscents

Hospital de Sant Rafael



 ... Tot i que des del propi Govern de
 l’Estat s’hi posen pals a les rodes
De no aturar a temps la reforma del Codi Penal
que pretèn criminalitzar les persones amb malal-
tia mental ens trobarem, tal com va dir el psiquia-
tre Onésimo González el passat mes de juny a 
les XVIII Jornades de FEAFES, que tal com està 
redactada actualment aquesta reforma,serà total-
ment discriminatoria, tota vegada que es passarà
d’un Codi penal que jutja els fets a un altre que  
jutjarà la possible perillositat de determinat col· 
lectiu.
FEAFES (Confederación Salud Mental España) 
ha fet arribar al Govern de l’Estat, així que va co-
nèixer el contingut del redactat, el rebuig del col·
lectiu a l’avantprojecte de la reforma, tota vegada 
que considera que vulnera els drets de les perso-
nes amb trastorn mental que puguin cometre al-
gun delicte. La nova llei representaria que una
persona en aquestes circumstàncies podria  ser
internada de per vida.
Els termes “ perillós” o “perillositat”, que apareix 
fins a 27 vegades en el redactat, condiciona el 
treball dels legisladors i predisposa la societat
contra les persones amb trastorn mental que per
qualsevol motiu cometin un delicte.
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Salut mental en positiu
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) es refereix a
la malaltia mental com un trastorn, sense esmentar la
paraula malaltia en cap dels apartats que hi dedica. 
Tot i això, ha estat sempre més freqüent sentir parlar de
malaltia que no pas de trastorn, professionals inclosos.
Ens hem referit a la pàgina 3 als noms amb que es co- 
neix el traqstorn mental i la persona que la pateix, i sen-
se voler-nos estrendre més, aquí deixem  constància 
que des de les entitats interessades, amb el suport dels 
organismes pertinents, es reforça la idea de canviar 
qualsevol dels termes i referir-nos a salut mental, englo-
bant així tot tipus de malaltia no neurològica que té a 
veure amb el cervell.
Des de l’antiga FEAFES, actualment Confederación Sa- 
lud Mental España, i des d’altres federacions, com ara 
Salut Mental Catalunya, fa temps que s’està treballant 
en un canvi de concepte i evitar que la persona que pa-
teix un trastorn mental segueixi estant estigmatitzada 
per l’únic fet de tenir un problema que no li permet regir-
se com la resta dels humans en alguns aspectes.
Canviar aquest concepte ha estat un pas més en el ca- 
mí iniciat ara fa tres anys a Santa Coloma de Gramenet,
quan vam enderrocar el mur que ens separa de la resta
de la societat, amb la finalitat de desestigmatitzar les 
persones amb trastorn mental.
Fa temps que hi ha associacions que han fugit d’inclou-
re la malaltia mental en la seva denominació i s’han 
creat altres de noves que també n’han prescindit. Les 
sigles AFMM són habituals a gran nombre d’associa-
cions i no cal esbrinar gaire per endivinar que volen dir: 
Associació, Familiars, Malalts, Malaltia, Mental.
El Far, Ressorgir, Sol del Solsonés,  El llorer, Aurora, El
Turó, Equilibri, són, entre d’altres, les associacions que 
han estat més originals a l’hora d’escollir el nom que les 
identifica.
Tots plegats, la Federació; les associacions; la Confede-
ració, a nivell de l’Estat; i col·lectius preocupats per l’es-
tigma, que lluiten contra la discriminació en salut mental
tenim molta feina a fer. En tres anys hem avançat, poc a
poc estem recollint els fruïts de la feina encetada en el 
seu moment. I com diu la coneguda i repetida frase de  
Miquel Martí Pol, “tot està per fer i tot és possible”.

Salut Mental Catalunya, la nova marca de la Federació, fou presen-
tada en societat a l’espai Cotxeres del Palau Robert el 28 de gener

Seu de la Confederació 
de Federacions espa-
nyoles de salut mental 
a Madrid.
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Compromesos amb la salut mental
Juntament amb Sant Boi de Llobregat, Reus i
Salt, Nou Barris és el nucli que més pot explicar
en matèria de salut mental, tant pel que fa a 
història com a l’actualitat.
Altres nuclis i la pròpia ciutat de Barcelona han 
acollit reconegudes insitucions psiquiàtriques, 
tot i que amb el temps desaparegueren o deixa-
ren pas a altres institucions més modernes.
Quan Nou Barris encara no existia com a tal,
quan tot eren camps, vinyes, masies, mines d’
aigua i fonts, l’administració de l’antic Hospital 
de la Santa Creu decidí, de la mà del doctor
Emili Pi i Molist, construir un hospital pisquiàtric
lluny de la ubicació de l’antic centre, calia un 
lloc més obert, a prop de la natura, més sa. 
Així va ser que el doctor Pi i Molist va cercar els
terrenys on situar el nou hospital i després de  
voltar arreu del municipi es va trobar el lloc que 
més s’assemblava al que exigia una instal·lació
d’aquelles característiques. En plena natura, a
prop del Collserola, espai per conrear, aigua 
abundant i allunyat en aquella època de la po-
blació. La primera fase de l’Institut Mental fou
inaugurada el 1889 i fou quaranta anys després 
que es construien a tocar de la institució les ca-
ses barates de Can Peguera, i ja els anys 50-60 
la resta d’edificacions que generaren els barris 
de Porta i la Guineuta.

L’Institut Mental de la Santa Creu va ser enderrocat per construir els edifi-
cis de Barcinova i Calinova a finals de la dècada dels 80 del segle passat. 
Les naus centrals del psiquiàtric foren respectades i habilitades com a 
seu de l’Ajuntament de Nou Barris a partir del 1988. Posteriorment s’afegi-
rien nous equipaments, com ara el Parc Tecnològic Barcelona Nord en un 
edifici contigu el 1995; la Biblioteca Central de Nou Barris el 1997; el Con-
sorci de l’Habitatge de Barcelona; el Centre d’Acolliment Nou Barris per a 
persones sense sostre i oficines de la Seguretat Social i la Tresoreria.
Aquests equipaments acullen tot d’activitats amb diverses finalitats. El 
Parc Tecnològic és un referent d’innovació tecnològica i de formació, men-
tre que la seu del Disdtricte acull les activitats pròpies dels ajuntaments: 
Audiències públiques, Plenaris i els consells de Salut, de Persones amb 
Discapacatitats, Seguretat, Gent Gran, entre d’altres.
La foto correspon a una trobada de Gegants durant la Festa Major de Nou
Barris.

Més de mig segle de convivència
La primera barriada que va conviure amb l’Ins-
titut Mental fou la de Can Peguera, a partir de
principis dels anys 30 del segle passat, coinci-
dint amb la posada en funcionament de l’Esco-
la Hermenegildo Giner de los Rios, batejada  
durant la dictadura amb el nom de Ramiro de 
Maeztu. Abans, però, hi havia masies i cases 
d’estiueig a la zona de Can Quintana en direc-
ció al carrer Feliu i Codina.
Posteriorment, les cases de la DAMM i altres 
edificacions construïdes  a tocar del Mental co-
mençaven a formar-se el nucli habitat. Els 
veïns convivien amb els interns a dins del re-
cinte acudint al teatre, que era també cinema; 
a missa a l’esglèsia, actualment en desús al 
darrere de l’Ajuntament , a  més de celebrar 
batejos, comunions i casaments. L’obertura psi-
quiàtrica del 1986 ajudava a potenciar aquesta 
convivència, tota  vegada que els pacients pa-
ssaven a viure definitivament en societat.

La foto correspon al Carnaval de Can Peguera, en el qual  participen
veïns del barri i les entitats de caire social , sanitari, cultural i d’esbar-
que hi ha a les instal·lacions de l’antiga Escola Ramiro de Maeztu: 
Servei de Rehabilitació Comunitària i Llar Residència Pi i Molist, Ca’n 
Ensenya, Associació Juvenil Tronada, Casal de barri La Cosa Nostra, 
i les associacions que aquí s’han constuït. A més del Carnaval, se ce-
lebra conjuntament la Festa Major, la Castanyada, la Festa de Nadal 
i altres celebracions en el decurs de l’any.

Nou Barris



Amb gairbé ningú al seu lloc de
treball ni a l’habitatge habitual, 
enmig de les vacances d’estiu, 
ens va sorprendre a tots el pas-
sat 22 d’agost la notícia de la 
mort del  doctor Josep Clusa. 
President de la Fundació Con-
grés Català de la Salut Mental,
el doctor Clusa ha estat vinculat 
a Nou Barris tota la seva vida, 
fins i tot els últims dies. 
Primer des de l’Institut Mental  de la Santa Creu, i a partir 
de la reforma psiquiàtrica, de la qual fou un dels impulsors 
més destacats, des del Centre de Dia Dr. Pi i Molist.  Home 
reivindicatiu i amb una gran visió de futur, el doctor Clusa va 
ser membre de diverses societats mèdiques i professionals, 
com ara la Sociedad Española de Psicoanálisis o el Col·legi 
de Metges de Barcelona.

Han estat més de 40 anys dedicats “in situ” a la salut mental 
de Nou Barris i molts altres anys dedicat des d’altres càrrecs 
que ha ocupat. El doctor Clusa ha aportat a la salut mental la
seva iniciativa, el seu treball, tot destacant la seva tasca rei-
vindicativa. Una de les últimes reivindicacions relatives a Nou 
Barris fou la carta que va dirgir a la Regidora del Districte, Ir-
ma Rognoni, el 5 de juliol de 2011, amb la intenció d’evitar l’
enderroc  del xalet que hi havia a l’interior del Mental. Podeu 
llegir el contingut de la carta en el blog de l’Arxiu Històric de 
les Roquetes: 
http://arxiuhistoric.blogspot.com.es/2011/07/salvem-el-xalet-
carta-del-dr-clusa-la.html
Les vacances del mes d’agost no van ser impediment per tal
que la sala gran del tanatori de Les Corts s’omplis de perso-
nes per acomiadar el doctor Clusa. Una cerimònia laica, on 
qui va parlar, com ara el fill, el gendre, el germà i fins i tot 
amics i antics treballadors del Mental, ho va fer des del sen-
timent cap a una persona excel·lent en tots el sentits. 
Victor Martí Carrasco, director de la Fundació Congrés Català 
de la Salut Mental fa una descripció molt encertada del que
era el doctor Clusa en el comiat que li dedica a la pàgina web 
de la fundació: company generós, afectuós, compromès, 
combatiu, entusiasta, persistent i defensor dels valors  uni-
versals i de la justícia social.
Durant la cerimònia vam ser testimonis de l’emoció i les llàgri-
mes de col·laboradors i persones que havien treballar al seu 
costat. 
Fins els últims dies, el doctor Clusa ha encorajat els profes-
sionals del Club Social Dr. Pi i Molist en un projecte inacabat,
però que ha donat ja els seus fruits: el taller de música.

Josep Clusa i Matinero, psiquia-
tre i psicoanalista (1934-2013)

El doctor Clusa en una imatge del 24 de desem-
bre del 1992 durant el programa de TV3, Perso-
nal i instransferible, que presentava l’escriptor i
periodista Josep Maria Espinàs.
Pudeu veure el programa seguint l’enlllaç:
http://www.tv3.cat/videos/3051630

El doctor Clusa a la platea del teatre de L’Aliança del 
Poblenou quan la celebració del 10é aniversari del 
grup de  teatre La Trifulga del Fútils del Club Social 
Dr. Pi i Molist. El grup va representar l’11 de juliol del 
2010 l’obra L’Estiueig de Carlo Goldoni, amb una
gran assistència de públic.

Amic estimat,
Company confiable,
Mestre distingit.
Home discret,
Pensador coherent i lleial als teus principis,
Treballador infatigable,
Cavaller lluitador per les causes necessàries.
Atent a la necessitat i al moment oportú,
Sorneguer a la que podies i et deixàvem
I de vegades, canviaves de to, i seriós 
ens parlaves de principis.
Així t’he conegut Pep, i així et vull honorar.

Lectura d’Àngels  Vives al comiat
del doctor Clusa

El recordatori del comiat del doctor Clusa és un retrat que 
li va fer el seu fill Jordi  quan va complir els 70 anys. 
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Fins sempre doctor Clusa



CRISI I SALUT MENTAL

I després què?

L’efecte de les retallades a Nou Barris
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Tot i les retallades, la xarxa sanitària pública de salut 
mental de Nou Barris intenta per tots els mitjans que els 
efectes no traspassin la població. Aquest 2013, els cen-
tres han sofert una retallada del 4,6% pels serveis que 
ofereixen, amb la promesa de no patir cap més retallada 
durant el 2014.
Als centres de salut mental poden fer front, cas de no 
haver sorpreses d’última hora per part de les Administra-
cions, no contractant professionals que cobreixin les bai- 
xes per malaltia  ni contractant de nous quan hi ha per-
sonal de vacances o alguna jubilació. En total són dues 
les persones que es jubilaran durant aquests dos anys.
Altre iniciativa és intentar disminuir l’absentisme per tal 
d’optimitzar al màxim el temps i es pugui programar la 
següent visita quan abans millor. Actualment, la visita ur-
gent és atesa el mateix dia, la preferent al cap de quinze 
dies i l’ordinària en menys de 30 dies. El pacient sol ser 
controlat, bé per pisquitaria o bé per infermeria, un cop 
al mes.
Pel que fa als programes, la crisi actual se n’ha carregat
algun. Anteriorment, però, la universalització que pre-
veia que tots els centres de Catalunya oferissin els ma-
teixos programes es va veure aturada el 2008, any en 
que la sanitat començà a patir el efectes de la crisi.
Els programes que manté la Unitat de Recursos Comu-
nitaris Pi i Molist del Servei de Psiquiatria  de l’Hospital
de Sant Pau són a costa del sacrifici dels professionals.

El col·lectiu de les persones amb discapacitat vam manifestar-nos per 
les retallades davant del Palau de la Generalitat el 3 de desembre, Dia
Internacional de les persones amb Discapacitat

Ens agradaria trobar la solució, com també la vol-
dria tenir la Federació Salut Mental Catalunya, al-
tres federacions d’arreu de l’Estat espanyol, i la 
Confederación Salud Mental España. El cas és 
que no traiem entrallat i tots plegats ens sentim im-
potents davant la situació, doncs tot i collar el que
podem no es pot treure d’allà on no n’hi ha. 
A l’AFEM no ens podem queixar, som una entitat 
que no necessitem d’un club social ni d’un taller 
prelaboral o d’un centre especial de treball, d’un 
servei de rehabilitació o d’un centre de dia. De tot 
això se n’ocupa a Nou Barris l’Hospital de Sant
Pau i l’empresa que es va fer càrrec fa uns anys 
del personal amb discapacitat que tenia contractat.
Nosaltres funcionem d’acord amb un projecte que
el tirem endavant amb una psicòloga externa, que
té cura dels grups de teràpia familiar, les visites in-
dividualitzades, les xerrades i els col·loquis; els 
professionals de la xarxa sanitària de Nou Barris i 
del Grup de Professionals de la salut mental de 
Catalunya, que col·laboren desinteressadament en 
l’organització de les Jornades de Salut Mental a 
Nou Barris, que celebrem anualment el mes de no- 
vembre; personal voluntari de La Caixa, que té cu-
ra de l’aula d’informàtica i visites culturals; i els 
membres de la Junta, que desinteressadament, 
realitzem la tasca administrativa, l’assessorament  
i l’elaboració dels projectes de l’any.
No es troben, però, en la mateixa situació altres
associacions i entitats que per la manca de serveis
als seus territoris es veuen obligades a realitzar les
activitats i els serveis que hem esmentat al principi.
Són serveis que han de fer-se amb personal donat 
d’alta a la Seguretat Social, el que obliga a ajustar 
al màxim els pressupostos, amb el neguit que això
representa.
Ens hem referit fins ara a les associacions, el ter-
cer sector social. Hi ha un tercer sector professio-
nal, que el formen proveïdors, com ara centres es-
pecials de treball, serveis de rehabilitació, centres 
de dia, residències i altres serveis que tenen un 
gran volum de treball i als que les retallades fan 
que minvin considerablement els seus programes,
fins el punt que hi ha proveïdors que els tenen que
suprimir.
Està clar que aquesta situació repercuteix de ple
en les persones afectades per un trastorn mental,
tota vegada que la inseguretat i l’estrès, junt amb 
altres estadis, són els màxims responsables de les
recaigudes. A menys recursos, menys suport i més
inestabilitat, el que comporta més ingressos i el co-
rresponent deteriorament de la persona.
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Alternatives davant la crisi
El valor dels nostres drets

El president Mas va ser present a Vilanova i la Geltru, ciutat que
acollia el Dia Mundial de la Salut Mental 2013 el dissabte 12 d’oc-
tubre. L’organització va posar a la nostra disposició el Parc de les 
Ribes Roges, a la mateixa platja de Vilanova (foto Federació Salut 
Mental Catalunya).

L’actor Sergi López fou l’encarregat de llegir el mani-
fest del Dia Mundial de la Salut Mental davant de 
més de 1.500 persones i les autoritats assistents.
Sergi López mostrava la decepció del col·lectiu per 
com hem avançat darrerament, a la vegada que re-
clamava una aposta clara i conjunta i demanava tot 
d’intervencions. 
Estem decebuts perquè: la xarxa d’integració labo-
ral està en risc; no tenim resolt el suport a l’habitat-
ge; les famílies no reben el suport que necessiten; 
cal millorar molt l’atenció als infants i joves; s’està in-
crementant  el temps d’espera i accés als serveis i 
no s’ha resolt  l’atenció als casos difícils i complexes.
Reclamem una aposta clara i conjunta que: contri-
bueixi a consolidar, mantenir i optimitzar els recursos
existents; ens permeti invertir temps per evalurar i
millorar l’atenció que donem per construir el futur; 
promogui la redistribució de recursos per invertir en 
un model global que garanteixi la recuperació de per-
sones.
Demanem que: s’inverteixin tots els esforços nece-
ssaris perquè l’Acció de Govern Integral en Salut 
Mental, que s’està liderant des de Presidència, per-
meti fer realitat millores significatives i concretes en 
l’atenció a les persones; es concreti i es posi en fun-
cionament un model d’habitatge i suport a la llar du-
rant el 2014; es concreti una proposta per mantenir i 
millorar el model d’inserció laboral en salut mental 
abans de finalitzar el 2013; es garanteixi el suport 
per iniciar el pilotatge dels programes de suport als 
familiars durant el 2014.
Invertim-hi temps i treballem per preservar els drets 
de les persones
 
 

El president Mas va  destacar que la implicació del Go-
vern en la salut mental és una prioritat: “Si el pla inter-
departamental avança ara després de 10 anys és per-
què des de Presidència volem liderar que totes les con-
selleries treballin de forma coordinada”. Desde la fede-
ració Salut Mental Catalunya fa temps que es treballa 
en aquest sentit. Mas va insistir en la necessitat de fer 
visible el trastorn mental a Catalunya i s’ha compromès 
a “posar recursos allà on facin més falta i a garantir el 
compliment del pla en salut mental encara que sigui en 
les condicions actuals de crisi”.
Xavier Trabado, president de la Federació Salut Mental
Catalunya va advertir que “la salut mental és un proble- 
ma sanitari i social de primer ordre, ja que 200.000 ca- 
talans són atesos cada any als centres sanitaris de sa-
lut mental, i una de cada deu visites als ambulatoris es-
tan relacionades amb trastorns mentals”.
L’actor Toni Albà va exercir de mestre de cerimònies i l’
actriu Àngels Gonyalons, alumnes de l’escola de teatre
musical Memory, que dirigeix, i persones han trastorn
mental van interpretar la canço Salut Mental Catalunya.
L’escultor Ricard Mira va obsequiar el president de la 
Generalitat amb un vaixell de vela treballat en ferro.
Un cop dinats, amb la popular Xatonada de Vilanova, 
va continuar la festa amb cant coral amb Una sola veu, 
i country amb el grup Cubelles LineDancers.

Mai no s’havia parlat tant com ara de depressió
La depressió ha estat sempre una malaltia força incompresa. Més
d’un cop la persona que pateix una depressió s’ha hagut de sentir
que ha de posar més de la seva part per sortir-se’n o que s’escol-
ta massa. El cert és que la persona que la pateix segurament que
està posant tot de la seva part i que no s’escolta pas, si no que
intenta sortir-se’n per tots els mitjans i que tot i així no pot.
Hem sentit parlar d’aspectes físics i psíquics que fan que una per-
sona pateixi depressió, de la depressió endògena i de l’exògena, 
i d’aitres termes, però la veritat és que la situació actual que es-
tem vivint, la crisi, la inseguretat, està fent que els casos de de-
pressió s’hagin disparat. No podem parlar d’una xifra exacta, es-
taríem faltant a la veritat perquè dificilment un professional pot 
assegurar un motiu exacte d’una depressió exògena, però el  cert és que els casos han augmentat prop d’
un 19%, mentre que l’ansietat ha augmentat de l’orde del 8,4%. Xifres més disparatades són les de l’aug-
ment de l’alcoholisme i d’altres addicions des que es va manifestar la crisi ara fa cinc anys.

Les Jornades de Salut Mental se celebren des  
del 2012 a la Sala d’actes de la Biblioteca  Vila-
picina i la Torre Llobeta. A la foto, professionals
de Nou Barris a la sessió de divendres.



Segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut) la  
depressió és actualment la tercera causa de discapa-
citat a Europa i es calcula que en menys deu anys se- 
rà la segona. Una de cada deu perones que visita el
metge de família ho fa per depressió.
L’OMS considera que per al 2020 la depressió provo- 
carà l’augment de discapacitats esmentat abans, afec-
tant majorment la població d’entre 20 i 50 anys.
Pel que fa als menors, es calcula que un 10% dels  
menors d’edat de l’Estat espanyol pateixen un trastorn 
mental. En el primer lloc dels trastorns figura el TDAH 
(Trastorn de Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat) -aquí 
podrem incloure també el mateix trastorn, però sense 
hiperactivitat-, en segon lloc tenim l’ansietat seguit de 
la depressió. Actualment la depressió és la tercera 
causa de mortalitat en menors de 19 anys. 

Alteració de les cèl·lules
La Proceedings of the National Academy of Sciences
publicava el mes de maig de 2013 que la depressió al-
tera les funcions corporals, fins i tot les cèl·lules. L’ar-
ticle explica que “cada cèl·lula opera en el cos en un 
cicle de 24 hores, sincronitzat amb els períodes de nit 
i dia, llum i foscor. El cervell funciona com un cronò-
metre que manté el rellotge cel·lular sincronitzat amb
el món exterior per tal que reguli la gana, la son, els
estats d’ànim i molts altres aspectes del funcionament
corporal”.
Un estudi assenyala que en les persones amb depres-
sió el ritme circadià (període de temps que s’aplica es-  
pecialment a certs fenòmens biològics que succeixen
rítmicament al voltant de la mateixa hora) no está sin-
cronitzat amb el cicle diari habitual en persones d’
aquestes característiques. És habitual que el rellotge  
circadià de la persona amb depressió s’alteri fins al 
punt que l’activitat genètica del dia sigui igual que la 
de la nit, i a l’inrevés.
L’estudi, fet per científics de diferents universitats i
centres d’estudis nordamericans. es va fer a partir de 
cervells de donants, immediatament després de la se-
va mort i amb coneixement del seu historial clínic. Els 
cervells de les persones que no patien depressió mos-
traven que l’aturada de l’activitat de les cèl·lules coin-
cidia amb el moment del dia en que havia succeït la 
mort, mentre que l’activat de les cèl·lules de les perso-
nes amb depressió es trobava en una hora del dia tot-
alment diferent.
A l’estudi es disseccionava a mà totes les parts del
cervell, i s’utilitzava també làser per tal de capturar les 
parts de les cèl·lules més complicades. Tot plegat s’
analitzava per mesurar l’activitat genètica.
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Depressió, causes i efectes
XIII Jornades de Salut Mental a Nou Barris 
A l’hora d’organitzar les Jornades d’aquest any
ho hem tingut força fàcil. Per desgràcia.
Fa cinc anys que estem vivint una crisi que per
uns ja no ho és tant, però que per altres s’agreu-
ja dia a dia.
La crisi no la viu igual una família  que no té
membres amb dependència, que la que viu una
circumstància com aquesta. La queixa més ge-
neralitzada està en les retallades sanitàries, pe-
rò les retallades dels serveis socials, dels ser-
veis laborals i prelaborals per a les persones 
amb dependència perjudiquen un col·lectiu més 
feble encara.
A la pàgina anterior fem referència al considera-
ble augment de les xifres de persones amb de-
pressió, ansietat, alcoholisme, que es considera 
són causa de la crisi, tot i no poder-li carregar
la culpa d’una manera directa. La teoría de que
la crisi és la causant de l’augment d’aquestes xi-
fres té els seus detractors -sobretot persones de
l’àmbit polític del partit que governa a l’Estat es-
panyol-, la majoria de professionals de la sanitat
tenen prou clar, però, que la crisi es un detonant
força sospitós.
A les jornades intentem tractar els temes que 
més preocupen al nostre col·lectiu i  també a la
societat en general. L’any passat foren els tras-
torns de l’alimentació, que despertaren força in-
terès; l’any anterior fou un tema molt delicat i 
que té relació directa amb la salut mental, doncs
el seu consum pot desembocar en un trastorn,
la droga. El títol fou: Drogues i salut mental, hi
ha influència?. Era una pregunta òbvia, que va 
tenir la resposta corresponent dels ponents que 
hi participaven.
Les jornades anteriors, les desenes, foren un re-
cull dels temes que havien tractat durant les nou
jornades precedents: Estigma i salut mental; el 
valor de la família en el trastorn mental; rehabili-
tació psicosocial; abordatges terapèutics, tre-
balls interdisciplinaris; salut-treball-futur; i demà
que serà d’ells quan nosaltres faltem?; necessi-
tats i perspectives de la salut mental a nivell co-
munitari; la inserció laboral, i no a l’exclusió, si a 
l’atenció.

Tercera causa de 
discapacitat a Europa

La depressió




