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Presentació
«Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets…» Aquestes paraules, les primeres de 
la Declaració universal dels drets humans aprovada per les Nacions Unides, constitueixen la premissa 
de la qual neix i sobre la qual es basa l’activitat del moviment associatiu SALUT MENTAL ESPANYA.

Malgrat tot, aquesta llibertat, igualtat i dignitat s’ha anat diluint en les capes més vulnerables de 
la societat fins al punt de desaparèixer. És el cas de les persones amb problemes de salut mental, 
històricament apartades, estigmatitzades i silenciades, que, en ple segle XXI, continuem patint tota 
mena de vulneracions dels nostres drets fonamentals.

Per això, considerem indispensable fer aquest exercici anual d’anàlisi de la situació dels drets de les 
persones amb problemes de salut mental, i acompanyar-ho de reivindicacions i recomanacions que 
ens permetin tenir una vida digna, independent i activa en la comunitat.

La salut mental és la gran oblidada del sistema sanitari de l’Estat espanyol. En efecte, som l’únic 
país de la Unió Europea, junt amb Bulgària, que no té una especialitat en psicologia infantojuvenil. 
La ràtio de professionals en psicologia clínica és tres vegades inferior a la mitjana europea. La salut 
mental materna encara és un gran tabú que s’oculta sota la catifa, com si fos brutícia. Es continua 
infantilitzant les persones amb problemes de salut mental, cosa que n’impedeix el desenvolupament 
com a persones independents i autònomes. Sovint oblidem que la població migrant també forma 
part de la nostra societat i, per tant, que la seva salut també és la nostra. No es presta atenció a 
l’augment de les addiccions i l’any 2019, una vegada més, el suïcidi va ser la primera causa de mort 
no natural, superant en més del doble els accidents de trànsit.

Aquests són alguns dels assumptes que recull aquest informe i que el moviment associatiu SALUT 
MENTAL ESPANYA fa anys que denuncia, sense trobar solucions reals i estructurals que veritablement 
procurin la prevenció i la recuperació en salut mental.

Tard o d’hora, gairebé tothom tindrà algun problema de salut mental. Segons l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS), el 2030, la salut mental serà el primer problema de salut pública en el món. Quan 
va fer aquesta predicció, l’OMS no va considerar la pandèmia de COVID-19, que pot precipitar-ho 
tot i que, com ha admès, tindrà repercussions en la salut mental, l’abast de les quals encara no 
comprenem.

Tanmateix, el que sí que sabem és que la quantitat de trastorns de tota mena (depressius, d’ansietat, 
alimentaris, del somni o fòbies, entre altres) ja és alarmant. Convé fer menció apart de la pèrdua més 
greu i absoluta: la de les persones que no han resistit el patiment i s’han llevat la vida.

Tot el que s’ha denunciat l’any 2019, revela avui la seva autèntica dimensió. En aquest informe es posen 
de manifest moltes de les nostres debilitats com a societat, les quals, a la pràctica, són vulneracions 
de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, una norma de 
compliment obligat per als estats que l’han ratificat, com ara Espanya.

Així doncs, aquest informe constitueix una crida a l’acció. És la nostra eina com a moviment associatiu 
per apel·lar les administracions a tenir en compte el contingut en el moment de plantejar les estratègies 
de salut. Necessitem un veritable canvi pel que fa al compliment de la Convenció Internacional 
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i hem d’entendre la importància real que la salut 
mental té per a la humanitat.

Jose Luis Herrera Bello

Integrant del Comitè de Defensa dels Drets Humans de SALUT MENTAL ESPANYA
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Introducció

La desigualtat, la pobresa i l’exclusió són mancances de la societat que ens estem acostumant 
a veure relacionades freqüentment amb la condició de certes persones per raó, entre altres, 
de la seva edat, sexe o raça, o perquè tenen una discapacitat. Aquestes realitats conviuen en 
societats erigides al voltant d’una idea del benestar que, d’ençà del segle XXI, no es limita als 
aspectes materials, sinó que també implica una mena de sensació de la població de «trobar-
se bé». Aquesta consideració dual del benestar ha de ser, sens dubte, a la base del disseny de 
totes les polítiques que calgui desenvolupar per disminuir o eliminar aquestes mancances. En 
aquest sentit, els que tenen la responsabilitat més gran a l’hora de solucionar aquests dèficits 
són els estats, en qualitat de titulars principals del poder polític.

Ara bé, aquesta tasca no només competeix als estats. Per tant, a més de proporcionar els 
recursos corresponents, han de promoure la creació de xarxes d’interdependència per fomentar 
l’autonomia de les persones. Al capdavall, l’objectiu és assolir la corresponsabilitat social i, en 
conseqüència, configurar una ciutadania que superi la tendència creixent vers l’individualisme 
que s’ha anat imposant en les societats que ens envolten i en la nostra pròpia, i que prengui 
consciència que pertany a una comunitat que es caracteritza per ser diversa. La falta de sentit de 
comunitat destrueix l’estructura social, debilita les societats i és brou de cultiu de les vulneracions 
dels drets humans. És per això que ciutadania i drets humans són dos conceptes que haurien 
d’anar plegats.

Tot el que ocorre a les persones del nostre voltant ens concerneix i ens fa responsables. És el que 
succeeix, concretament, amb la discapacitat que, al cap i a la fi, no és res més que el fruit d’una 
concepció errònia de la societat. Per això, hem de reestructurar les polítiques, les pràctiques, les 
actituds i les normatives, de manera que les persones a les quals s’atribueix aquesta condició 
siguin vistes com el que són: un valor i no pas un problema.1 Així doncs, la consciència i la 
responsabilitat són dos ingredients imprescindibles per aconseguir la plena implementació dels 
drets humans en un context social determinat.

Entre els col·lectius que més pateixen les mancances esmentades a l’inici d’aquesta introducció, 
trobem el de les persones amb discapacitat psicosocial. Aquest grup, tradicionalment relegat al 
furgó de cua dels avenços socials, està començant a consolidar un moviment amb veu pròpia 
en defensa dels seus drets més bàsics. Al capdamunt d’aquests drets, hi ha el de disposar d’unes 
condicions mínimes per gaudir d’una vida autònoma, sense discriminació a causa dels seus 
problemes de salut mental i segons les seves preferències, així com ser inclosos en la comunitat 
com un valor més de cohesió social. La base legal hi és; el que fa falta per damunt de tot és la 
base humana, és a dir, persones disposades a escoltar la seva consciència i a obrir camí per a 
la humanització del tracte i, per tant, dels recursos.

1. Giddens, A. (2010). Sociología. Madrid: Alianza.
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Tal com assenyala el cap del servei de psiquiatria de l’Hospital Quirónsalud de Barcelona, el 
doctor Carlos Lupresti, no podem oblidar que l’ésser humà tendeix a la simplificació, per més 
que s’esforci per entendre la complexitat; fins i tot, «malgrat que se’ns eduqui per cooperar, 
podem caure en la temptació de fer servir qualsevol mena de fragilitat de l’altre com a munició 
en contra seva quan afavoreixi els nostres interessos dins del grup». Afegeix que, en aquesta 
situació, les persones amb problemes de salut mental senten o arriben a la convicció que el seu 
estat representa un fracàs personal o pel que fa a algunes funcions de la vida (com a mare o 
pare, com a espòs o esposa, o com a professional, entre altres): «Sobrevolant aquests sentiments, 
també sol aparèixer el de culpa. Moltes vegades, un quadre depressiu pot deixar-nos fora de 
combat des d’un punt de vista social, personal i laboral».2

Així mateix, l’expert destaca que «davant les disfuncions que afecten el més profund del nostre 
ser, no és habitual que l’entorn mostri respecte i tolerància envers la persona que les pateix». Al 
contrari, se sol actuar o aconsellar amb una manca total d’empatia, com si la persona fos en 
aquell estat per pròpia voluntat. És per això que s’emeten sentències suposadament beneficioses 
de l’estil «De què et queixes, si ho tens tot?». Com a alternativa, el doctor proposa mostrar respecte 
pel dolor, participar en la recerca d’ajuda professional i, si res d’això no és possible, acompanyar 
les persones: «Facin companyia; n’hi ha poca».

El canvi de paradigma que va ocasionar la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones 
amb Discapacitat (CDPD) l’any 2006 va comportar un repte enorme, al qual encara fem front avui 
dia. Més tard, l’Agenda 2030 i, amb ella, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) han 
plantejat un altre repte d’igual proporcions: un compromís mundial perquè la igualtat sigui una 
realitat que englobi totes les persones i tots el grups. Aquest instrument nou de l’Organització 
de les Nacions Unides (ONU) pretén reactivar la defensa dels drets humans, catalitzar-los i guiar 
els estats en aquesta cerca. No obstant això, en general encara és molt difícil que les persones 
amb discapacitat psicosocial es considerin en tota la seva dignitat, com a subjectes de dret 
i ciutadans o ciutadanes que han d’estar en el centre de les decisions que els concerneixen.3

Per aquesta raó, la Confederació SALUT MENTAL ESPANYA reclama una Agenda 2030 que es 
nodreixi dels principis, valors i mandats de la Convenció, ja que els vincles entre totes dues són 
evidents. De fet, al marge de les mencions específiques que es fan en aquest pacte mundial 
nou, les persones amb discapacitat són presents en totes les esferes i la inclusió ha de ser un 
dels puntals per abordar els ODS. Volem, doncs, que en aquest camí es tingui present la salut 
mental com un component de primer ordre del desenvolupament humà.4

Ningú no pot quedar enrere. Més que mai, el nostre present reclama acció: ens crida a l’activisme. 
No podem donar l’esquena a l’esdevenir i fer com si la realitat no tingués conseqüències, com 
si no hi haguessin vides humanes que van quedant als marges. Qui pot assegurar-nos que no 
serem una d’aquestes vides que s’esmuny pels claveguerons de la societat? No estem construint 

2. Tovar, J. (11 d’abril de 2019). «Las dos visiones sobre la enfermedad mental: ¿Por qué sigue tan estigma-
tizada?». EFEsalud.
3. Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). (14 de setembre de 2019). «La 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desar-
rollo Sostenible. Agenda 2030». (Article en web). Op. cit. p. 2-4, 7 i 8.
4. Ibíd.
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una societat amb una ment saludable. De fet, la vida es canalitza d’una manera artificial cap 
a espais que viuen d’esquena a la salut mental. Tot i això, la salut mental està més que mai en 
el punt de mira.

En una entrevista publicada el febrer de 2019 a El País, el pensador italià Franco Berardi va 
afirmar mentre analitzava els efectes del món digital sobre l’ésser humà: «Vivim en una època 
de patologies massives, com ara les crisis de pànic, la depressió o l’ansietat, que no són 
patologies simplement psíquiques, sinó de la relació comunicacional». En aquest context, diu: 
«Les noves generacions viuen amb més normalitat que les anteriors, però a costa d’un patiment 
psíquic i social, perquè les formes d’explotació, el retorn de l’esclavitud de la precarietat —lliure, 
però esclavitud—, és el preu que estan pagant. […] En sí mateixa, la tecnologia no és dolenta. 
Únicament produeix patiment quan es vincula amb la competència desenfrenada, amb la 
solitud i la violència social, amb el neoliberalisme. Si no corres, mors. Si no ets cada vegada 
més veloç, no guanyes. Els treballadors han de competir entre ells. La relació entre el jovent és 
de competència i soledat».5

Sabem que, normalment, perquè aparegui un problema de salut mental, no hi ha una única 
causa. En general, ha d’haver-hi una combinació de factors genètics, de l’entorn social i de les 
experiències viscudes. En efecte, la majoria dels problemes de salut mental solen començar en 
la infància o l’adolescència, o després de patir un esdeveniment traumàtic, com ara perdre una 
feina, la mort d’un familiar, una separació o un desnonament. Tots són factors desencadenants.6

Segons l’OMS, una de cada quatre persones tindrà un problema de salut mental al llarg de la 
vida i, l’any 2030, els trastorns mentals seran la causa principal de discapacitat arreu del món, 
raó per la qual constitueixen un dels reptes més grans en matèria de salut pública per a Europa. 
Igualment, l’OMS destaca que la meitat dels trastorns mentals es manifesten abans dels 14 anys.

A Espanya, d’acord amb l’Estratègia en salut mental del Sistema Nacional de Salut, entre el 
2,5 % i el 3 % de la població adulta —és a dir, més d’un milió de persones— té un trastorn mental 
greu. Durant el darrer any, una de cada deu persones a partir dels 15 anys va dir haver estat 
diagnosticada d’algun problema de salut mental. Tanmateix, això no és més que la punta de 
l’iceberg. Encara hi ha moltes persones que viuen sense tenir consciència que tenen un problema 
de salut mental. Per un motiu o altre, la seva situació no ha estat detectada pel Sistema Nacional 
de Salut. Malgrat tot, a partir del segment de realitat que sí que es coneix i de les limitacions que 
això comporta, i tenint en compte el que s’indica a l’Estratègia, podem afirmar que en el nostre 
país el 9 % de la població té alguna mena de trastorn mental i que el 15  % en tindrà al llarg de 
la vida.7

Les dades són prou evidents. Per això, els membres de la Confederació creiem que desenvolupar 
polítiques públiques eficients en matèria de salut mental ha de ser una prioritat. En conseqüència, 

5. Massot, J. (20 de febrer de 2019). «El problema es cómo la pantalla se ha apoderado del cerebro». El País.
6. Tovar, J. (11 d’abril de 2019). «Las dos visiones sobre la enfermedad mental: ¿Por qué sigue tan estigma-
tizada?». EFEsalud.
7. Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. (22 d’abril de 2019). «SALUD MENTAL ESPAÑA demanda al futuro 
Gobierno que la salud mental sea una prioridad en su agenda política». (Article en web).
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SALUT MENTAL ESPANYA proposa 12 accions concretes i específiques perquè el Govern de l’Estat 
tingui presents les prioritats i necessitats del col·lectiu:

1. Promocionar la salut mental, la prevenció, la detecció precoç i la intervenció primerenca, i 
augmentar-ne la inversió econòmica.

2. Millorar i reforçar amb caràcter urgent les polítiques actives d’ocupació per a les persones 
amb problemes de salut mental.

3. Promocionar la salut mental i la detecció precoç dels problemes de salut mental a les escoles 
i als instituts. Invertir en salut mental infantil i juvenil.

4. Reforçar el principi d’igualtat entre dones i homes, i incorporar-lo en la pràctica professional 
i en normatives i polítiques públiques.

5. Enfortir la democràcia amb mesures que facilitin la participació dels individus en tots els 
àmbits.

6. Desenvolupar polítiques públiques enfocades al foment de l’autonomia i de la vida 
independent de les persones amb trastorn mental.

7. Promoure sistemes de suport, d’informació i de formació per a les famílies.

8. Elaborar protocols perquè les persones amb problemes de salut mental puguin accedir a 
la justícia.

9. Impedir que les persones amb problemes de salut mental visquin a la presó.

10. Desenvolupar un pla de prevenció del suïcidi i dotar-lo amb finançament.

11. Proporcionar recursos d’atenció a la salut mental adaptats a les necessitats de les persones 
migrants.

12. Invertir en recerca centrada en la prevenció i la promoció de la salut mental i en respostes 
a la coerció, i difondre els progressos de les investigacions.

A parer del president de la Confederació SALUT MENTAL ESPANYA, Nel González Zapico, «invertir 
en salut mental equival a preocupar-se del benestar de les persones». La raó per la qual no 
es fa té molt a veure amb el que la mateixa OMS descriu com la ignorància i l’estigmatització 
que continua envoltant els trastorns mentals, a pesar d’haver-hi tractaments eficaços per a la 
plena recuperació.

En vista de tot plegat, el lema d’aquest informe bé 
podria ser Més consciència, més acompanyament i, en 
definitiva, més humanitat. De totes aquestes coses, en 
les nostres societats qualificades de desenvolupades, 
encara hi anem escassos.
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Què hem detectat?

1. obligacions generals

Article 4 de la CDPD

Aquest precepte regula les obligacions generals dels estats part pel que fa a la implementació 
de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. 
Resumint, aquestes obligacions es concreten a assegurar i promoure el ple exercici de 
tots els drets humans —incloent-hi els drets econòmics, socials i culturals— i les llibertats 
fonamentals de les persones amb discapacitat, sense cap discriminació per raó de 
discapacitat, mitjançant:

 σ mesures legislatives, administratives i de qualsevol altra mena  
que resulti pertinent;

 σ polítiques i programes de protecció i promoció;
 σ la participació;
 σ la recerca i el desenvolupament de béns, serveis, equipaments  

i instal·lacions de disseny universal;
 σ la investigació, el desenvolupament i la promoció de la disponibilitat 

i l’ús de noves tecnologies;
 σ l’accessibilitat de la informació, i
 σ la formació tant dels professionals i de les professionals com 

del personal que treballa amb persones amb discapacitat, etc.

1.1. Aspectes que cal tenir en compte

1.1.1. Delictes d’odi
Nou de cada deu persones que han patit agressions per raons d’odi o de discriminació 
a Europa no denuncien els fets. Són dades de l’Agència Europea per als Drets Fonamentals 
(2017). El problema bàsic és que moltes d’aquestes persones no es reconeixen com a víctimes 
o, simplement, perceben que denunciar no servirà de res, com si el fet de rebre menys atenció 
institucional fos inherent a la seva condició. La veritat és que hi ha un pòsit de raó en aquesta 
creença, sobretot quan la condició és un problema de salut mental. De fet, l’absència de recursos 
per garantir-ne les denúncies és una realitat i el prejudici sobre la manca de veracitat del seu 
testimoniatge, una constant. Tot això limita l’acció contra les vulneracions. Tampoc no ajuda 
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l’ampli marge d’interpretació al qual està subjecte el delicte d’odi tal com està redactat en el 
Codi penal.8

En un estudi elaborat per Spora Sinergias i impulsat per l’Institut de Drets Humans de Catalunya, 
s’han detectat totes aquestes realitats i s’han plantejat una sèrie de propostes, en les quals els 
problemes de salut mental s’inclouen entre els objectius d’aquesta mena de conductes violentes 
i discriminatòries.

La Circular 7/2019, de 14 de maig, de la Fiscalia General de l’Estat, sobre pautes per interpretar 
els delictes d’odi tipificats en l’article 510 del Codi penal, reconeix que no hi ha una definició 
unívoca del que s’entén com a discurs d’odi o hate speech (en la terminologia anglosaxona). No 
obstant això, ofereix a la Fiscalia unes pautes d’actuació per facilitar solucions hermenèutiques 
als diversos problemes que aquestes figures delictives poden plantejar a la pràctica, que, alhora, 
siguin com més concretes i útils millor, de cara a enfrontar-se a l’estudi i l’anàlisi d’un assumpte 
determinat d’aquesta naturalesa.9

És molt habitual que les persones amb problemes de salut mental es vegin discriminades 
perquè el diagnòstic es vincula amb conductes violentes, un comportament, dʼaltra banda, molt 
reforçat per lʼacció dels mitjans de comunicació. Així, la discriminació abraça tant lʼesfera familiar 
com lʼeducativa, lʼassistencial, la sanitària i la institucional. Tanmateix, la realitat constatada a 
diversos estudis és que aquestes persones són, amb més freqüència, víctimes que victimàries.10 
Entre els delictes més habituals dels quals són víctima, trobem les amenaces, lʼassetjament, el 
maltractament durant la infància o lʼadolescència, la discriminació, lʼassetjament escolar, la 
violència en lʼàmbit de la parella, la violència sexual, el fet de presenciar violència familiar, el 
robatori o lʼassetjament laboral.

8. Spora Consultoría Social. (7 de juny de 2018). «La respuesta de Barcelona a los delitos de odio y las dis-
criminaciones». (Article en web).
9. Circular 7/2019, de 14 de maig, de la Fiscalia General de l’Estat, sobre pautes per interpretar els delictes 
d’odi tipificats en l’article 510 del Codi penal. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7771.
10. Díaz Gómez, S. (24 d’abril de 2019). «Victimización y trastorno mental». El Salto Diario.
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1.2. Recomanacions11

1. Promoure la professionalització i la coordinació en un marc de seguretat per a les 
víctimes de delictes d’odi, el qual fomenti la confiança en els cossos policials.

2. Ampliar la capacitat d’acció de les entitats i dels serveis pel que fa als delictes d’odi.

3. Crear i garantir una cobertura legal completa, eficaç i específica quant als delictes 
d’odi per tal de protegir el col·lectiu de persones amb discapacitat.

4. Formar els professionals de la salut perquè actuïn tenint presents les noves 
formes de victimització, com ara el ciberassetjament escolar, i victimitzacions que 
tradicionalment han passat més desapercebudes, com són l’assetjament escolar o 
laboral.

5. Evitar les explicacions deterministes o simplificades quant a la relació entre el trastorn 
mental i la victimització. Per contra, s’han de delimitar els diversos factors i la connexió 
entre ells, alhora que es promouen investigacions més exhaustives en aquest sentit.

6. Prestar atenció especial a la xarxa de suport social i familiar de les persones 
victimitzades. La conscienciació i sensibilització social és un aspecte clau, perquè 
hi depèn la proliferació o no de prejudicis i, en conseqüència, de conductes 
discriminatòries, i en última instància delictives, contra sectors determinats de la 
població.

7. Promoure la formació, conscienciació i sensibilització dels i de les professionals 
(sobretot en els àmbits sanitari, policial i jurídic) per atendre la víctima adequadament 
i evitar la revictimització i, en última instància, la impunitat del delicte.

11. Spora Consultoría Social. (7 de juny de 2018).« La respuesta de Barcelona a los delitos de odio y las dis-
criminaciones». (Article en web).

mailto:confederacion@consaludmental.org
http://www.consaludmental.org
http://www.spora.ws/es/la-respuesta-de-barcelona-a-los-delitos-de-odio-y-las-discriminaciones-2/
http://www.spora.ws/es/la-respuesta-de-barcelona-a-los-delitos-de-odio-y-las-discriminaciones-2/


c/ Hernández Más, 20-24, 28053 • Madrid <Tel. 91 507 92 48> 
confederacion@consaludmental.org     www.consaludmental.org

Pà
gi

na
 14

2. Dret de les dones a la igualtat  
i la no-discriminació

Article 6 de la CDPD

En aquest precepte es reconeix que les dones i les nenes amb discapacitat estan subjectes a 
múltiples formes de discriminació, raó per la qual els estats han d’adoptar mesures destinades 
a garantir que puguin gaudir plenament i en igualtat de condicions de tots els drets humans 
i les llibertats fonamentals.

2.1. Aspectes que cal tenir en compte

2.1.1. El biaix de gènere del sistema sanitari

Segons s’assenyala a l’estudi La salud pública desde la perspectiva de género y clase social, 12els 
indicadors de salut de les dones, de la població de nivell socioeconòmic més baix i de les àrees 
de més privació material denoten una situació pitjor. Tanmateix, el sistema de salut pateix del 
mateix enfocament androcèntric que la societat en la qual està inserit, el qual genera un biaix 
en els professionals sanitaris pel que fa a les dones que visiten les consultes mèdiques. Si, a més, 
es tracta d’una qüestió de salut mental, el problema es multiplica en un context de coerció en 
què el gènere adopta proporcions més grans. Això és així perquè el paradigma del model social 
de la discapacitat i l’enfocament en pro dels drets humans de la CDPD i la Convenció sobre 
l’Eliminació de qualsevol Mena de Discriminació contra la Dona no han calat en la legislació 
ni les polítiques que afecten les persones amb problemes de salut mental. Per tant, prevalen 
estereotips nocius i tota classe de discriminació contra les dones.13

La doctora Aurora Rovira, en el seu article La ciencia y la práctica médica, un reflejo de la 
sociedad patriarcal, afirma que, malgrat el predomini de les dones en l’exercici de la medicina, 
la pràctica mèdica encara es androcèntrica i patriarcal perquè les persones que formen part 
d’aquesta professió estan socialitzades i formades en aquest context. Al capdavall, «la medicina 
és el reflex de la cultura i les creences que la sustenten i, per tant, té les mateixes característiques». 
Afegeix: «ara que hem començat a reconèixer les estructures patriarcals de poder en altres 
àmbits de la vida, és important reflexionar sobre com han configurat la ciència i la pràctica 
mèdica, i quin impacte tenen en la salut de les dones» (Carme Valls-Llobet, 2009).14

12. Borrell, C., García-Calvete, M. M., Martí-Boscà, J. V. (2004). «La salud pública desde la perspectiva de 
género y clase social». Gaceta Sanitaria, 18(6), 2-6.
13. Fundación Cermi Mujeres. (1 de maig de 2019). «Violaciones de derechos humanos de las mujeres con 
discapacidad psicosocial». (Article en web).
14. Rovira, A. (4 d’abril de 2018).« La ciencia y la práctica médica, un reflejo de la sociedad patriarcal». Cata-
lunya Plural.
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En general, les dones pateixen en aquest context diverses formes de violència que tenen a veure 
amb la sobremedicació de l’embaràs, del part o de la menopausa —entre altres circumstàncies 
de la vida—; la desatenció de certs problemes de salut, els símptomes dels quals s’atribueixen a 
«qüestions nervioses», i múltiples desajustos entre les necessitats de les pacients i els recursos 
que seʼls proporciona. Dʼaltra banda, hi ha un sobrediagnòstic de trastorns mentals en les dones, 
ja que sʼidentifiquen com a patologies certs malestars que, en la majoria dels casos, tenen a 
veure amb les càrregues associades als estereotips de gènere i a formes vàries de violència, 
com ara la masclista. Així, la violència estructural de la societat adopta la forma de diagnòstic, 
cosa que genera una etiqueta que oculta i no resol el veritable transfons del problema, i que 
relega la dona a un paper de subjecte passiu o víctima.15

Com assenyala aquesta doctora, en aquest àmbit fa falta una mirada crítica i feminista 
que qüestioni la ciència i la pràctica mèdica des dʼuna perspectiva de gènere, i denunciï els 
condicionants que perjudiquen la salut de les dones i, en alguns casos, també la dels homes.16.

2.1.2. Dones i ocupació

En un estudi dut a terme al Regne Unit, s’ha posat de manifest que la globalització i l’economia 24/7 
(és a dir, l’atenció al client 24 hores al dia, els set dies de la setmana) promouen l’ampliació de les 
jornades laborals i la inversió de temps durant el cap de setmana, cosa que redunda en el perjudici 
de la salut mental de la plantilla en general, però, especialment, d’un sector particular: les dones.17

Les autores de l’estudi18 qualifiquen d’«antisocial» aquesta tendència del treball i han detectat 
diferències de gènere en relació amb els patrons laborals. Per exemple: els homes treballen més 
hores que les dones en feines remunerades, mentre que elles assumeixen una proporció més 
gran de les tasques domèstiques i de la cura d’altres persones, de manera que el percentatge 
de dones que recorre a la feina a temps parcial és molt més gran que el dels homes. Aquesta 
càrrega més gran de treball «antisocial» que recau en les dones les fa més propenses a patir 
depressió.19

A més, la Fundació CERMI Dones ha denunciat el manteniment de la bretxa salarial de gènere, 
també en el col·lectiu de les persones amb discapacitat. En aquest sentit, segons el que evidencia 
l’entitat, les dones cobren un 14 % menys que el homes amb discapacitat, pateixen més precarietat 
pel que fa al tipus de contracte (temporalitat i jornada parcial) i, en termes generals, tenen unes 
taxes d’activitat, ocupació i atur lleugerament pitjors, i condicions laborals sensiblement pitjors 
que les dels homes amb discapacitat. En vista d’aquestes dades, crida l’atenció que, des d’un 
punt de vista interseccional, la discriminació salarial de gènere té un impacte encara més gran 
que la discapacitat en sí mateixa.20 .

15. Ibid.
16. Ibid.
17. Sinc. (26 de febrer de 2019).«Las largas jornadas laborales aumentan el riesgo de depresión en muje-
res». La Sexta.
18. Weston, G., Zilanawala, A., Webb, E., Carvalho, L. A. y McMunn, A. (2019). «Long work hours, weekend work-
ing and depressive symptoms in men and women: findings from a UK population-based study». Journal 
Epidemiology Community Health, 73, pp. 465-474.
19. Ibíd.
20. Servimedia. (21 de febrer de 2019). «Cermi Mujeres denuncia la brecha salarial entre hombres y mujeres, 
que entre las personas con discapacidad es del 14 %». Servimedia.

mailto:confederacion@consaludmental.org
http://www.consaludmental.org
https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/largas-jornadas-laborales-aumentan-riesgo-depresion-mujeres_201902265c74ffe40cf2eb77df774968.html
https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/largas-jornadas-laborales-aumentan-riesgo-depresion-mujeres_201902265c74ffe40cf2eb77df774968.html
https://jech.bmj.com/content/73/5/465
https://jech.bmj.com/content/73/5/465
https://www.servimedia.es/noticias/1117314
https://www.servimedia.es/noticias/1117314


c/ Hernández Más, 20-24, 28053 • Madrid <Tel. 91 507 92 48> 
confederacion@consaludmental.org     www.consaludmental.org

Pà
gi

na
 16

2.1.3.  Demandes ateses en el Servei d’Assessoria Jurídica  
de la Confederació SALUT MENTAL ESPANYA des d’un punt  
de vista de gènere

A l’efecte de recopilar les dades de les demandes ateses en el Servei d’Assessoria Jurídica de 
la Confederació durant el 2019, s’han fet servir quatre indicadors bàsics:

 σ Percentatge de demandes ateses;
 σ perfil dels demandants o de les demandants d’assessorament;
 σ via d’accés al servei, i
 σ tipus de demandes plantejades.

Percentatge de demandes ateses

En total, es van atendre 120 demandes, de les quals el 36 % van ser fetes per homes i el 64 %, 
per dones.

Demande ateses

Homes Dones 
 36%

 64%

Perfil dels demandants o de les demandants d’assessorament

Per analitzar el perfil de les persones que fan servir el Servei d’Assessoria Jurídica, s’han tingut 
en compte les consideracions següents:

 σ Es tracta d’una persona amb problemes de salut mental.
 σ Es tracta d’una persona vinculada afectivament per lligams familiars o d’una altra 

mena (pare o mare, filles o fills, germanes o germans, cònjuge o parella, etc.).
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Quant a les consultes fetes per dones, els percentatges per perfil són els següents:

Consultes fetes  
per Dones
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Pel que respecta a les consultes fetes per homes, els percentatges per perfil són els següents:

Consultes fetes per  
Homes

Via d’accés al servei
La primera presa de contacte és fa al Servei d’Informació de SALUT MENTAL ESPANYA, que s’ocupa 
d’atendre i de derivar les demandes d’orientació i d’assessorament sobre qüestions relacionades 
amb l’atenció i la promoció de la salut mental que arriben cada dia a la Confederació. Després 
de completar l’avaluació inicial, el Servei d’Informació deriva la persona al recurs més adequat 
en el seu cas. Entre els recursos disponibles, hi ha el Servei d’Assessoria Jurídica, el qual pot 
atendre en persona, per telèfon o per correu electrònic.
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El 2019, les vies d’accés al Servei d’Assessoria Jurídica han estat les següents (desagregades 
en funció del gènere):

Respecte del percentatge total de dones

Via d’accés de les

Dones Homes
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Tipus de demandes plantejades

Tipus de demandes 
plantejades per Dones 
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Tipus de demandes 
plantejades per Homes
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2.2. Denúncies

2.2.1.  No hi ha dades sobre salut mental materna ni recursos  
de prevenció i tractament

A Espanya, no hi ha dades sobre salut mental materna i, per tant, tampoc no hi ha recursos que 
fomentin la prevenció i el tractament adequat. Els problemes de salut mental durant l’embaràs, 
el part i el puerperi es viuen en solitud: un silenci que es converteix en un drama amagat als ulls 
del món i que pot dur, fins i tot, al suïcidi.

L’embaràs, el part i el puerperi, juntament amb la criança en els primers anys, impliquen 
una inversió física i emocional que pot comprometre la salut mental de la dona. Amb tot, els 
constructes culturals i socials estigmatitzen la mare que mostra el que sembla un desajust 
respecte del que s’espera d’ella. En conseqüència, aquests constructes funcionen com elements 
dissuasius per demanar ajuda. Segons Ibone Olza, psiquiatra infantojuvenil i perinatal: «Hi ha 
un gran desconeixement entre els professionals de la pediatria, la medicina de família i la 
ginecologia, que no valoren la salut mental materna; això és un tema clau. La salut mental hauria 
d’integrar-se en totes les etapes: en l’embaràs, en el part, en el postpart… S’hauria de demanar a 
les mares com es troben, si han tingut ganes de sortir corrents o si s’han sentit molt mala mare. 
Les mares haurien de tenir ajuda i s’hauria d’incloure els pares sempre que sigui possible».21

Un entorn ple de prejudicis com el que hem descrit condueix a la por —fonamentalment a 
ser privada del seu fill o filla per incapacitat— i al sentiment de culpa de percebre que no s’és 
capaç de fer «el que hauria de fer». Segons la doctora: «Es pensa abans a treure custòdies que 
a ajudar les mares, sobretot en els casos de situació irregular o marginal. Aquestes dones no 
es plantejaran el que estan vivint per pànic que els prenguin els seus fills, quan la realitat és 
que la immensa majoria d’elles són perfectament tractables i, en molts casos, la recuperació 
pot ser total».22

A tot això, cal sumar-hi la condemna que pateixen les dones que tenen problemes de salut 
mental i que han de ser ingressades en un hospital: la separació dels seus fills i filles. La doctora 
Olza explica que, en aquests casos, el tractament ha de ser conjunt, però assenyala: «Mentre 
que a països com ara el Regne Unit hi ha unitats de psiquiatria en les quals ingressen les mares 
amb els seus nadons, a Espanya només hi ha una unitat d’aquest tipus (a l’Hospital Clínic de 
Barcelona). Ara per ara, si una mare té una psicosis o una depressió postpart greu, sap que, si 
la ingressen, estarà dues o tres setmanes sense veure el seu nadó, la qual cosa fa que moltes ni 
tan sols vagin al metge, per evitar aquesta separació». Això pot tenir conseqüències irreparables 
i, en molts casos, afecta el desenvolupament del nadó, així com la relació de parella.23

La prevenció és bàsica i, en aquest sentit, la conscienciació social i la visibilització són el primer 
pas per detectar els factors de risc que fan que una dona pugui tenir dificultats emocionals, 

21. Oliver, D. (23 de gener de 2019). «El silencio de la enfermedad mental materna». El País.
22. Ibid.
23. Ibid.
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depressió o ansietat, tant durant l’embaràs com en el postpart. Entre aquests factors de risc, hi 
ha la manca de suport social, la solitud o la falta de son, entre altres.

2.2.2.  Les dones sense llar amb problemes de salut mental als llimbs 
de la violència de gènere

Vivim en un món fet de perfils i, si no se segueix el perfil corresponent, simplement no s’existeix. 
Quan la qüestió és l’accés a la xarxa de recursos per a víctimes de violència de gènere, el 
resultat d’aquesta «inexistència» pot ser devastador. S’esdevé un ésser humà «incompatible»: 
incompatible a causa d’un problema de consum d’alcohol o de drogues, o per problemes de 
salut mental. Per tot plegat, es passa al calaix de sastre dels més incompatibles, com són la 
xarxa de persones sense llar.24

L’Asociación Moradas alerta que les dones en aquest context no reben la protecció que necessiten. 
Ans al contrari: són víctimes d’abusos, d’agressions sexuals o de relacions de dependència 
totalment perjudicials per a la seva recuperació. Moltes vegades, segueixen convivint amb els 
seus agressors. La presidenta de l’associació, Laura Carrasco, confessa una de les frases més 
repetides entre aquestes dones: «M’estimo més que em violi un, que 37». Carrasco esclareix: 
«D’una banda, se senten protegides, perquè la resta d’homes sense llar del seu voltant ja saben 
que ella té amo i tindran cura de no enfrontar-se amb ell. I ella ho prefereix: s’estima més que 
només li pegui un, que només la violi un d’ells, que ho facin 37». De fet, segons l’Observatori 
Hatento de la Fundació RAIS, en el 60 % dels delictes d’aporofòbia, les víctimes són dones i, 
d’aquests, el 19 % són agressions sexuals.25

2.2.3. Esterilitzacions forçades: una pràctica encara no erradicada

A Espanya, l’article 156 del Codi penal vigent disposa que «l’esterilització acordada per un 
òrgan judicial en el cas de persones que, d’una manera permanent, no puguin prestar el seu 
consentiment de cap manera» no serà punible, «sempre que es tracti de supòsits excepcionals 
en els quals es produeixi un conflicte greu de béns jurídics protegits, a fi de salvaguardar el millor 
interès de l’afectat».

Sabem que moltes dones han estat sotmeses a aquesta intervenció no solament sense el seu 
consentiment, sinó fins i tot sense tenir informació sobre la pràctica a la qual se les estava 
sotmetent. A més, és secret de domini públic que en alguns centres residencials, institucions i 
hospitals de salut mental s’apliquen mètodes anticonceptius per força, en qualitat de condició 
per romandre-hi. Si no hi ha denúncies en aquest respecte, és per por a les represàlies o a perdre 
els serveis del centre.

No tenim dades desagregades per sexe. Les úniques xifres disponibles a propòsit d’aquest tema 
els facilita el sistema estadístic del Consell General del Poder Judicial, que es limita als casos 
«legals». Tanmateix, les organitzacions de referència amb les quals treballa la Fundació CERMI

24. Selva, S. (9 de febrer de 2019). «El limbo de las víctimas de violencia de género, sin hogar y con consu-
mos o problemas de salud mental». Cadena Ser.
25. Ibid.

mailto:confederacion@consaludmental.org
http://www.consaludmental.org
https://cadenaser.com/emisora/2019/02/09/radio_madrid/1549728458_315384.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/02/09/radio_madrid/1549728458_315384.html


c/ Hernández Más, 20-24, 28053 • Madrid <Tel. 91 507 92 48> 
confederacion@consaludmental.org     www.consaludmental.org

Pà
gi

na
 24

Dones (FCM) afirmen que les afectades són bàsicament dones, amb problemes de salut mental, 
amb discapacitat intel·lectual o amb un altre tipus de discapacitat severa.26

Igualment, en un informe de 2017 del Comitè de Bioètica d’Espanya es fa palès que regular 
un tractament d’utilització tan excepcional no sembla que tingui sentit. En canvi, comporta el 
risc que es faci extensible a casos diferents dels previstos i que, a la pràctica, es flexibilitzin les 
condicions exigides per aplicar-lo.27

El Comitè de la CDPD, en l’Observació General a propòsit de l’article 6, assenyala que, dins del 
col·lectiu de persones amb discapacitat, se’ls nega més capacitat jurídica a les dones que 
als homes. En aquest sentit, també cal destacar que la CDPD obliga els estats a garantir a les 
persones amb discapacitat —incloent-hi els infants— el manteniment de la seva fertilitat en 
igualtat de condicions que la resta de la ciutadania, així com a fer que els professionals i les 
professionals de la salut els prestin una atenció d’igual qualitat, sobre la base d’un consentiment 
lliure i informat. A més, el Conveni d’Istanbul estableix en l’article 39 el deure dels estats de tipificar 
aquesta pràctica com a delicte.28

A Espanya, no s’han analitzat els efectes de l’esterilització sobre la integritat personal de les dones 
i encara menys s’han considerat els mecanismes de reparació que podrien aplicar-se pel dany 
fet. Altrament, ens topem amb el problema mencionat abans de l’absència de denúncies per 
culpa de les raons esmentades, perquè estan incapacitades legalment, perquè desconeixen que 
han estat sotmeses a aquesta intervenció o perquè denunciar suposa enfrontar-se a l’entorn 
familiar, que els dona atenció, cures i afecte.29

Així doncs, la regulació d’aquesta pràctica en el nostre ordenament jurídic constitueix una 
vulneració dels drets humans.

2.2.4. Manca persistent de recursos per atendre la depressió postpart

Com hem reiterat en informes anteriors, a Espanya, a diferència d’altres països europeus, encara 
hem de recórrer molt de camí pel que fa a la prevenció de problemes i l’atenció de la salut 
mental materna. Segons l’OMS, en els països industrialitzats, la depressió postpart —la patologia 
materna més freqüent— afecta una de cada deu mares, una xifra que dobla la dels països en vies 
de desenvolupament. En alguns estudis, aquest percentatge arriba al 35 %. No és gens estrany 
que costi fixar unes xifres exactes, ja que algunes de les característiques d’aquesta afecció són 
l’encobriment per part de la mateixa mare i els condicionants socioculturals que determinen 
aquesta mena de conductes i la seva invisibilització. Cal afegir-hi, a més, l’estigma vinculat als 
problemes de salut mental i el fet que la salut mental materna, com que afecta les dones, no és 
una prioritat. Per aquesta raó, encara que sigui greu, se li presta menys atenció i recursos. Així 
ho recalca la directora de l’Institut Europeu de Salut Mental Perinatal, Ibone Olza, i afegeix que 

26. Cuenca Gómez, L. (10 d’abril de 2019). «Esterilizaciones forzosas: una violación de los derechos humanos 
de las mujeres con discapacidad». (Article en web).
27. Ibid.
28. Ibid.
29. Ibid.
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«les mares no solen dir-ho espontàniament i molts professionals sanitaris no estan formats 
per detectar-la».30

Malgrat aquesta realitat, a Espanya tan sols es disposa de l’Hospital de Dia Mare-Bebè del Clínic 
de Barcelona, inaugurat fa poc per atendre mares i nadons després del part, quelcom normal 
a països com ara França o el Regne Unit. Lluïsa García, coordinadora de l’Hospital de Dia Mare-
Bebè del Clínic de Barcelona, apunta que en el primer any de funcionament han atès unes 45 
mares, el 40 % de les quals a causa de depressió. Altres trastorns, com són l’obsessiu compulsiu 
o el bipolar, poden empitjorar o reaparèixer després de donar a llum i, molt menys sovint, la 
psicosi postpart (molt greu) pot comprometre les seves pròpies vides o la del nadó. En efecte, 
l’OMS ha ressaltat que el suïcidi constitueix una de les causes destacades de mort entre les 
embarassades i puèrperes. Aquesta experta comenta: «És molt important compartir el que els 
ocorre, no passar-ho en silenci. A vegades els és difícil per culpa de l’estigma. Costa entendre 
que no puguin exercir de mares per culpa d’una malaltia mental. Sentir que això li passa al 10 % 
de dones els fa sentir bé».

Diana Sánchez, psicòloga i fundadora de l’Associació Espanyola de Psicologia Perinatal, remarca 
que la depressió pot esdevenir crònica si no es tracta. En aquest procés, la psicoteràpia és 
fonamental. Tanmateix, a pesar de les evidències, només Catalunya —d’ençà de 2018— té un 
protocol de seguiment de la salut mental materna des de l’embaràs, cosa que no existeix a 
escala estatal.

Tot i que les societats occidentals han avançat molt amb referència a l’abandonament dels rols 
de gènere tradicionals, les mares continuen assumint gairebé exclusivament les cures dels fills 
i de les filles. En cas contrari, afloren temors a ser jutjades i estigmatitzades, la qual cosa influeix 
en el reconeixement i la detecció de problemes de salut mental i té conseqüències negatives 
no solament per a la dona afectada, sinó també per al conjunt de la família.31

2.3. Bones pràctiques

2.3.1.  Hospital de Dia Mare-Bebè de l’Hospital Clínic: pioner en 
l’atenció de la salut mental materna

L’Hospital de Dia Mare-Bebè de l’Hospital Clínic és el primer d’aquesta mena a Espanya. Segons 
explica Lluïsa García-Esteve, psiquiatra responsable del centre, la intenció d’aquest hospital és 
seguir les petjades de països com ara el Regne Unit, per bé que en el Clínic encara no es fan 
ingressos.32

30. Jan, C. (6 d’abril de 2019). «El doble estigma de la depresión posparto». El País.
31. Leonard, R., Grant, A., Linden, M. (12 d’abril de 2019).«Así es el sufrimiento que produce la depresión pos-
parto». El País.
32. Catanzaro, M. (9 de febrer de 2019). «Una unidad del Clínic pionera en España atiende a 40 parturientas 
con trastornos mentales». El Periódico.
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A més de posar en funcionament aquest centre, s’ha invertit en dues unitats de salut mental 
perinatal, una a l’Hospital Vall d’Hebron, de Barcelona, i l’altra al Consorci Sanitari de Terrassa, 
que treballen d’una manera ambulatòria33.

2.3.2. Projecte «Julia»

Gràcies al projecte «Dona i salut mental: xarxes que sanen en espais rurals (projecte Julia)», 
la Federació Salut Mental Castella i Lleó, sòcia numerària de la Confederació SALUT MENTAL 
ESPANYA, ha portat a terme una sèrie d’activitats amb diversos objectius:

1. Crear oportunitats per al desenvolupament personal i social de les dones rurals amb 
problemes de salut mental.

2. Capacitar les dones per fer anàlisis crítiques de les desigualtats relacionades amb el gènere, 
la discapacitat i la salut mental.

3. Reforçar els recursos de protecció i de prevenció de l’exclusió social i de la violència de gènere, 
alhora que es fomenta la creació de xarxes de suport.

Partint d’una anàlisi de la situació feta l’any 2017, en la qual es van entrevistar més de 250 
persones del moviment associatiu Salut Mental a Castella i Lleó (dones amb experiència pròpia, 
familiars, professionals del moviment associatiu i òrgans de govern), es va constatar la necessitat 
d’afrontar específicament les necessitats de les dones, posant atenció especial a les dones amb 
problemes de salut mental de l’àmbit rural, tan extens a Castella i Lleó, i tan mancat de recursos.

El 2018, la Federació, amb el suport de la Direcció General de la Dona de la Junta de Castella i 
Lleó (mitjançant el Programa de promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i de 
lluita contra la violència de gènere a Castella i Lleó), va presentar la primera edició del projecte 
«Julia», en el qual es van oferir tallers formatius per a dones amb problemes de salut mental en 
l’àmbit rural, en concret, a les localitats de Villarcayo (Burgos), Villablino (Lleó), Guardo (Palència), 
Barco de Ávila (Àvila) i Roa de Duero (Burgos). En aquests tallers, es va capacitar i empoderar 
les participants mitjançant assessorament i informació en diverses matèries. Hi van participar 
més de 30 dones, que van considerar-los com una experiència molt positiva i que mantenen 
les xarxes creades durant el curs.

L’any 2019, va impartir-se la Formació de Formadores al voltant de la metodologia de treball del 
projecte «Julia». Destinada al personal tècnic del moviment associatiu Salut Mental a Castella i 
Lleó, va capacitar 23 facilitadores pel que fa al model de creació de xarxes i d’empoderament 
de dones rurals. La formació va basar-se en la metodologia d’aprenentatge mixt o b-learning, 
que combina la formació presencial amb les classes en línia mitjançant el campus virtual Salut 
Mental Castella i Lleó.

Així mateix, el 2019 va celebrar-se la segona edició dels tallers «Julia», que van apropar el projecte 
a unes 50 dones de les localitats d’Astorga (Lleó); Ayllón (Segòvia); Huerta de Rey, Condado de 
Treviño i Briviesca (Burgos); Guardo (Palència), Ciudad Rodrigo (Salamanca), i Rueda, Tudela 

33. Ibíd.
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de Duero i Medina de Rioseco (Valladolid). En aquesta segona edició, va comptar-se novament 
amb el suport de la Direcció General de la Dona, a més del de la Fundació ONCE.

L’objectiu és continuar arribant a cada vegada més dones de l’àmbit rural, alhora que es creen 
xarxes de coordinació entre els diversos grups. A aquest efecte, s’ha organitzat una trobada 

presencial de dones a Matapozuelos (Valladolid) els dies 5 i 6 de febrer de 2020, amb la 
participació de «júlies» de tota Castella i Lleó.

El projecte «Julia» ha comportat un gran avenç pel que respecta a l’atenció en un context tan 
necessitat de recursos com és el rural i ha fet possible que moltes dones s’hagin aproximat 
al moviment associatiu de la salut mental i hagin establert xarxes de suport mutu amb altres 
dones del seu àmbit. L’objectiu immediat és continuar organitzant tallers en altres localitats 
rurals de Castella i Lleó, així com ampliar la formació sobre dones rurals i salut mental amb un 
curs universitari especialitzat, dissenyat i impartit per la Federació Salut Mental Castella i Lleó.

2.3.3. Dones sense Adjectius

Amb el nom de Dones sense Adjectius, la Federació Salut Mental Castella i Lleó va organitzar una 
trobada de dones amb experiència pròpia i de professionals de l’àmbit associatiu. Els objectius 
eren:

1. Generar un espai de formació, de reflexió i d’empoderament de les dones i per a les dones 
amb problemes de salut mental de Castella i Lleó.

2. Obrir un espai dins la xarxa associativa Salut Mental Castella i Lleó que generi noves accions 
específiques sorgides de les dones amb problemes de salut mental i per a les dones amb 
problemes de salut mental.

3. Propiciar que el coneixement generat i les demandes plantejades es difonguin dins la xarxa 
associativa Salut Mental Castella i Lleó.

4. Promoure la creació d’un grup de treball sobre dona i salut mental que, periòdicament, es 
reuneixi per tractar temes d’interès i fer aportacions al pla de treball en matèria de gènere 
de la Federació.

Aquesta primera trobada, que va realitzar-se amb el suport de la Direcció General de la Dona 
de la Junta de Castella i Lleó, va congregar 24 dones.

Aquesta reunió regional va permetre crear un grup heterogeni, en el qual van concórrer visions i 
opinions vàries pel que fa a les realitats que viuen les dones amb discapacitat psicosocial, cosa 
que, al seu torn, va fer possible tenir una visió més àmplia i plantejar propostes d’intervenció en 
el moviment associatiu.

Els temes treballats van versar sobre la vulneració dels drets en àmbits tan importants com 
l’ocupació i la formació, la salut, la imatge social, la violència de gènere, els drets sexuals i 
reproductius, i el lideratge i l’empoderament, que representen eixos fonamentals per al 
plantejament de reptes nous —tant individuals com col·lectius— que permetin que les dones 
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amb experiència pròpia en salut mental assoleixin quotes més altes de participació i presència 
en el moviment associatiu.

En suma, Dones sense Adjectius pretén generar espais de formació, reflexió i empoderament per 
a les dones amb experiència pròpia en salut mental, i erigir-se en un espai dins del moviment 
associatiu Salut Mental a Castella i Lleó en el qual puguin sorgir i desenvolupar-se noves accions 
específiques pensades per les dones i per a les dones.

2.4. Recomanacions

1. Adoptar un enfocament de gènere en el sistema de salut que qüestioni la ciència i la 
pràctica mèdica tenint en compte els condicionants que perjudiquen la salut de les 
dones i, en alguns casos, també la dels homes.

2. Recopilar dades sobre salut mental materna i impulsar la conscienciació social i la 
visibilització.

3. Crear recursos que fomentin la prevenció i un tractament adequat.

4. Promoure la detecció dels problemes de salut mental materna en l’atenció primària.

5. Proveir recursos per a les dones sense llar amb problemes de salut mental destinats a 
la prevenció i l’atenció dels abusos sexuals.

6. Abolir la normativa que permet la pràctica de les esterilitzacions forçades i proveir els 
mitjans per evitar l’aplicació de l’avortament coercitiu.

7. Crear a escala estatal protocols de seguiment de la salut mental materna des de 
l’embaràs, recursos psicoterapèutics i unitats mare-nadó als hospitals.

8. Dissenyar espais en els quals les dones puguin exposar lliurement tot el que els afecta i 
els preocupa amb relació a la maternitat i la salut mental en un ambient de confiança 
i sense prejudicis.

9. Promoure l’ocupació de les dones amb discapacitat psicosocial.
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2.5. Testimonis

I. F. B.34 Pediatra

L’experiència [en la unitat psiquiàtrica] va ser tremenda. Estava 
separada del meu fill, amb la lactància inhibida i amb pacients amb 
tota mena de trastorns, molts d’ells homes”.

L. P. M. Associació Salut Mental Valladolid El Puente

Fa goig veure’t cada dia. Ja saps vestir-te sola, ets responsable 
amb els primers deures, has acomplert els teus primers somnis... i, 
sobretot, em menges a petons. No t’imagines el goig que em fa veure’t 
cada dia! Però no va ser fàcil, gens fàcil. No ho és per a cap mare, 
perquè les hores d’insomni, les responsabilitats, es multipliquen. 
Però, per a les persones que tenim problemes de salut mental, les 
dificultats creixen i els recursos escassegen. La de vegades que vaig 
haver d’escoltar la maleïda pregunteta: ‘Però tu estàs segura que 
vols ser mare?’. Sembla que l’estigma ens ha de perseguir sempre. 
Ens acompanya com una càrrega pesada que vol submergir-nos en 
la foscor. No va ser fàcil, però en veure’t ara, sé que va valer la pena. 
I m’alegro d’haver-te dit Luz. Perquè juntes ens fem llum i obrim el 
camí. No t’imagines el goig que em fa veure’t cada dia!”.35

Karina Rocha. Tècnica del projecte «Julia»

Hem pogut posar en comú els nostres dubtes respecte a temes 
d’ocupació, de sexualitat, de maternitat... Bé, respecte al que ens sol 
preocupar a totes les dones. Com a qualsevol altra. Una dona amb 
trastorn mental o amb problemes de salut mental no és diferent, 
primer és una dona. Jo crec que aquest també ha estat l’èxit del 
projecte ‘Julia’: fer la mirada des de la dona, no des del problema 
de salut mental”.36

34. Catanzaro, M. (9 de febrer de 2019). «Una unidad del Clínic pionera en España atiende a 40 parturientas 
con trastornos mentales». El Periódico.
35. El Puente Salud Mental Valladolid. (3 de desembre de 2019). «El Puente reivindica el derecho a ser madre 
en el Día de la Discapacidad». (Article en web).
36. Salut Mental Castella i Lleó. (7 de març de 2019). Proyecto #Julia: redes que sanan en entornos rurales. 
[Vídeo]. YouTube.

“
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Yolanda Palacios. Membre de la junta directiva de SALUT MENTAL 
ARANDA

Segons el meu psiquiatra, la meva manca d’apetència sexual es 
devia a la medicació, amb la qual cosa jo tenia un pensament que 
em bloquejava totalment, ja que el prioritari era la meva estabilitat. 
La quantitat d’activitat mental que tenia no em deixava sentir. He 
viscut la meva sexualitat amb bastanta culpa i patiment. Això 
ha afectat la meva parella i ens ha fet mal psicològic. Ara, amb 
la meditació, he reduït la meva activitat mental i he potenciat el 
meu sentir corporal. Al meu parer, la sexualitat és una forma de 
comunicació, de sentir plaer i també de reproducció que va de la 
mà de l’afectivitat, la identitat i la personalitat. Sexualitat en un marc 
de llibertat i de respecte. Sexualitat fonamental per fer relacions 
basades en el respecte i en l’amor”.37

37. CERMI Mujer Castilla y León. (24 de setembre de 2019). Jornada Mujer y Discapacidad. [Vídeo]. YouTube.
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3. Drets dels infants

Article 7 de la CDPD

Aquest precepte regula l’obligació dels estats d’emprendre totes les mesures necessàries per 
assegurar que tots els infants amb discapacitat gaudeixin plenament de tots els drets humans 
i totes les llibertats fonamentals en igualtat de condicions amb els altres infants, tenint sempre 
en consideració primordial la protecció del seu interès superior.

3.1. Aspectes que cal tenir en compte

3.1.1.  La manca d’atenció a la salut mental de la infància  
i l’adolescència soscava la prevenció i compromet  
el desenvolupament sostenible

Tal com es declara a l’informe Mental Health and Schools: Situation analysis and recommendations 
for action, finançat per la Comissió Europea: «Cada infant és un individu que té dret a créixer 
feliç i saludable, a dur una vida plena, desenvolupar competències individuals i tenir accés a la 
igualtat d’oportunitats». Partint d’aquesta premissa, per a l’elaboració d’aquest informe es va 
consultar diversos nens, nenes i adolescents, en qualitat d’actors principals, per dissenyar les 
estratègies de prevenció i de promoció de la salut mental. Aquest reconeixement individual inclou 
el suport als grups de més risc (per exemple, els infants i adolescents LGTBI, els que pateixen 
assetjament, els que viuen en condicions de pobresa, els que tenen problemes emergents o els 
que pateixen la confluència de dos o més d’aquests factors). La manca de bona informació i 
formació constitueix una de les barreres principals per abordar els problemes de salut mental 
en aquest context.38

Efectivament, no és la primera vegada que la Comissió Europea es pronuncia pel que fa al cas. 
Fa poc va tornar a fer-ho en resposta a una pregunta de la vicepresidenta de la subcomissió 
de Drets Humans, Beatriz Becerra (integrant del Grup de l’Aliança dels Lliberals i Demòcrates per 
Europa-ALDE), pel que es refereix al «nombre considerable d’infants [que] pateixen problemes de 
salut mental, que, sense les cures i el suport adequats, poden tenir efectes duradors al llarg de la 
seva vida». L’eurodiputada explicava en el seu escrit que Espanya és un dels dos únics països de 
la Unió Europea, juntament amb Bulgària, on no hi ha una especialitat de psiquiatria infantil i de 
l’adolescència, amb els efectes negatius que això té en la salut mental dels menors. En resposta, 
el comissari europeu de Salut i Seguretat Alimentària, Vytenis Andriukaitis, va manifestar que 
el reconeixement d’aquesta especialitat s’engloba en les competències dels estats membre 
i, per tant, correspondria a Espanya regular aquesta matèria. A més, va recordar la connexió 

38. Rampazzo, L., Mirandola, M., J. Davis, R., Carbone, S., Mocanu, A., Campion, J., Carta, M. G., Daníelsdóttir, 
S., Holte, A., Huurre, T., Matloňová, Z., Méndez Magán, J. M., Owen, G., Paulusová, M., Radonic, E., Santalahti, P., 
Sisask, M. i Xerri, R. (2015). «Mental Health and Schools: Situation analysis and recommendations for action». 
Comissió Europea.
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de la salut mental dels menors amb els ODS de l’ONU i va afirmar que «el 2019, el grup director 
de la comissió sobre promoció de la salut, prevenció de malalties i gestió de les malalties no 
transmissibles ha decidit donar prioritat a la salut mental, raó per la qual  determinarà les millors 
pràctiques en matèria de salut mental per a la seva ampliació i difusió».39

3.2. Denúncies

3.2.1.  Espanya segueix sense tenir cap especialitat mèdica  
en psiquiatria de la infància i l’adolescència

La Directiva 2005/36/CE, de 7 de setembre de 2005, sobre el reconeixement de les qualificacions 
professionals estableix que la psiquiatria de l’infant i de l’adolescent té entitat pròpia com a 
especialitat mèdica. Tanmateix, malgrat ser un puntal bàsic en matèria de prevenció dels 
problemes de salut mental, Espanya incompleix aquesta directiva i desoeix les recomanacions 
de la Unió Europea d’Especialistes Mèdics quant a la necessitat que els menors i les menors 
rebin atenció de professionals amb formació i titulació específica. Així, al nostre país, tret de 
comptades excepcions —professionals que es formen a l’estranger—, els infants i adolescents 
reben tractament de la mà de psiquiatres especialistes en l’atenció de persones adultes.40

Aquesta carència greu a l’Estat espanyol es resol de la manera següent: per exercir com a 
psiquiatra infantil, s’han de cursar obligatòriament un mínim de quatre mesos —dels quatre anys 
que es treballa com a metge intern resident— en la rama de psiquiatria. Al marge d’aquests 
quatre mesos, la preparació depèn de l’interès individual i del centre al qual hagin destinat el 
psiquiatra o la psiquiatra. Celso Arango, vicepresident de la Societat Espanyola de Psiquiatria, 
resumeix la situació d’una manera molt gràfica: «El que hi ha ara equivaldria al fet que, per 
ser pediatra, n’hi hagués prou amb fer la residència en medicina integral i, dels quatre anys 
corresponents, es dediqués quatre mesos a la mainada».41

La fins ara frustrada creació d’aquesta especialitat a Espanya és un projecte de llarg recorregut. 
Va començar el 2009 amb l’aleshores ministre de Sanitat, Bernat Soria, i va demorar-se fins el 
2014, quan va incloure’s com a annex d’un reial decret que modificava troncalment algunes 
especialitats, però que només va durar un any, perquè va ser derogat per falta d’informació en 
la memòria econòmica. En aquest breu lapse, no es va poder formar ningú com a psiquiatra 
infantil, però sí va ser possible que professionals d’altres països homologuessin el seu títol.42

En aquests moments, torna a haver-hi un esborrany de reial decret amb data de 17 de gener de 
2018, redactat per Sanitat, que incorpora la psiquiatria de la infància i l’adolescència. Tot i això, 

39. Redacción Médica. (2 d’abril de 2019). «La UE reconoce que los niños deben tener un buen abordaje en 
salud mental». Redacción Médica.
40. Remacha, B. (23 de febrer de 2019). «España sigue sin tener psiquiatras infantiles pese a que le obliga 
Europa». Eldiario.es.
41. Ibíd.
42. Ibíd.
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no té el vistiplau del Consell d’Estat i està paralitzat. Sembla que el pressupost és un dels esculls 
principals. Amb tot, Mikel Munarriz, president de l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria, 
assevera que «el que urgeix és l’especialitat» i considera que els problemes es deuen «a la 
tendència política a evitar l’increment del pressupost», però que poden haver-hi altres vies. 
Aquest expert recalca la importància de la detecció precoç i del coneixement de les patologies 
que afecten els infants i els i les adolescents, i subratlla que la xarxa de recursos per a menors i 
per a persones adultes és molt diferent.43

Ja l’any 2008, la Plataforma de Famílies per a la Creació de l’Especialitat de Psiquiatria 
Infantojuvenil va presentar un comunicat en el qual informava d’algunes de les conseqüències 
d’aquesta manca de titulació: diagnòstics incorrectes i tractaments inadequats que condueixen 
a nens i nenes amb depressió, ansietat i altres problemes associats, a més de rebuig social, 
fracàs escolar o situacions familiars «poc desitjables».

Així mateix, Carmen de la Osa, presidenta de l’Associació de Familiars de Malalts Mentals per 
a la Integració Infantojuvenil i mare d’una jova de 16 anys diagnosticada als quatre amb un 
«trastorn del desenvolupament sense especificar, un d’aquells calaixos de sastre», denuncia 
que «s’està tractant les criatures com si fossin adultes» i explica que a la seva entitat arriben 
molts casos d’infants sobremedicats «que sense pastilles es converteixen en malalts crònics». A 
propòsit d’aquesta realitat, Fernando González, president de la Societat Espanyola de Psiquiatria 
i Psicoteràpia del Nen i de l’Adolescent, afirma que és freqüent que els professionals de la 
psiquiatria sense prou formació infantil s’inclinin més per usar fàrmacs, com es fa amb les 
persones adultes, «però els d’infantil solem ser més prudents, ja que hi ha menys estudis quant a 
l’efecte en el desenvolupament». Segons Mikel Munarriz, l’objectiu és que: «Es tractin els problemes 
d’una manera adequada des del començament, perquè la quitxalla creixi millor i sigui més difícil 
que arribi a l’edat adulta amb problemes de salut mental, que solen iniciar-se molt aviat en la 
vida. En les unitats d’adults, sovint trobem el que no va resoldre’s durant la infància».44

3.2.2.  L’exposició continuada a l’assetjament pot ocasionar 
problemes de salut mental

En un estudi del King’s College de Londres, es fa palès que una exposició continuada a l’assetjament 
durant l’adolescència pot provocar canvis físics al cervell i augmentar la probabilitat que patir 
un problema de salut mental. María José Acebes, neuropsicòloga i professora dels estudis de 
Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), apunta que 
les situacions d’abús i de maltractament com les que es produeixen en l’assetjament escolar 
«generen una disminució del volum del cos callós, una estructura que connecta els hemisferis 
cerebrals bàsica per al funcionament adequat del cervell». De fet, l’experta assenyala que «s’ha 
comprovat que els infants que són víctima d’assetjament poden tenir més possibilitats de patir 
problemes de salut mental, com ara depressió i ansietat, predisposició a autolesionar-se, 
trastorns posttraumàtics i pors patològiques…».45

43. Ibíd.
44. Ibíd.
45. González, A. (4 febrero, 2019).«Las víctimas de bullying pueden sufrir enfermedades mentales». ABC.
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D’acord amb les dades del Ministeri d’Educació, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil i de 
diversos cossos de policia local, a Espanya es van registrar 5.500 casos d’assetjament escolar 
entre 2012 i 2017. A més, s’observa que aquesta mena de conductes van en augment.46

La forma d’assetjament escolar més comuna en la pubertat és la que s’exerceix en grup. «En 
aquesta edat, tot és fa en colla: el botellón, les primeres experiències sexuals… i l’assetjament 
també és més fàcil si es fa en grup», comenta José Ramón Ubieto, professor dels estudis de 
Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC. A més, hi ha la qüestió de les xarxes socials. Segons 
Ubieto, «l’exposició a Internet reforça el grup i victimitza encara més l’assetjat»47

3.3. Bones pràctiques

3.3.1.  La Fundació Alicia Koplowitz té un pla de beques  
per a l’especialització en psiquiatria infantil a universitats 
europees i estatunidenques

D’acord amb la coordinadora del pla de beques de la Fundació Alicia Koplowitz, María Concepción 
Guisasola: «A Espanya, la psiquiatria infantil està abandonada. Som l’únic país de la Unió Europea, 
junt amb Bulgària, que no té instaurada l’especialitat de psiquiatria infantil». Per compensar 
d’alguna manera aquesta carència, aquesta Fundació ha impulsat dos programes de beques 
perquè els psiquiatres i les psiquiatres de l’Estat espanyol s’especialitzin a l’estranger. És l’única 
manera de formar-se en psiquiatria infantil: ser psiquiatra de persones adultes i, gràcies a 
l’acord amb universitats d’Europa i dels Estats Units, completar els estudis a altres països on 
l’especialitat sí que és instaurada. La finalitat és crear una xarxa de psiquiatres infantils, malgrat 
que, evidentment, no podrà haver-ne a tots els centres hospitalaris o de salut.48

Guisasola apunta que, després de molt esforç, el gener de 2018 es va aconseguir l’aprovació de 
l’especialitat. Amb tot, «el decret no s’ha executat ni s’ha posat en pràctica. No s’han acreditat 
les unitats de docència i de moment tampoc no hi ha residents de psiquiatria infantil».49

3.3.2. PantallasAmigas

PantallasAmigas és una organització la missió de la qual és la promoció de l’ús segur i saludable 
d’Internet i d’altres tecnologies de la informació i la comunicació, així com el foment de la 
ciutadania digital responsable durant la infància i l’adolescència. A aquest efecte, fan projectes 
i recursos educatius per capacitar els infants i adolescents perquè puguin fer servir Internet 
d’una manera autònoma. L’objectiu final és que desenvolupin habilitats i competències digitals 
que els permetin participar activament, positiva i saludable en la xarxa. Entre les temàtiques 

46. Ibíd.
47. Ibíd.
48. Otero, M. (5 de gener de 2019). «La psiquiatría infantil está abandonada en España». La Voz de Galicia.
49. Ibíd.
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que tracten, hi ha el ciberassetjament escolar, el sèxting, l’extorsió sexual, la ciberseducció de 
menors, la seguretat i la privacitat.50

En paraules del director, Jorge Flores: «El ciberbullying no deixa tant rastre com l’assetjament 
presencial. La xarxa es presenta com un entorn de desequilibri, un arma potent perquè qui 
agredeix ataqui la víctima a totes hores i en qualsevol moment del dia i de la setmana».51

Per fer front a aquesta mena de situacions, les víctimes han de disposar d’eines. Per aquesta 
raó, la campanya conjunta de PantallasAmigas, Injuve, Twitter i Movistar s’ha basat en aquest 
decàleg de l’ús correcte d’Internet:

1. Exerceix la teva llibertat d’expressió amb responsabilitat. Reflexiona sobre com afecta les 
altres persones i els seus drets.

2. Pensa-t’ho bé abans de criticar. Assegura’t que tens informació suficient i veraç que ho 
justifiqui.

3. Fes servir un to i un llenguatge respectuosos. Les expressions feridores o agressives resten 
credibilitat i provoquen reaccions violentes.

4. Recorda que insultar, difamar, calumniar o injuriar no és fer un bon ús de la llibertat 
d’expressió. De vegades, poden haver-hi conseqüències legals.

5. Tingues present que el linxament digital és una forma de violència. Evita contribuir a 
agressions col·lectives i fes tots els possibles d’impedir-les.

6. Respecta qui no és com tu o té una altra opinió. La diversitat és una oportunitat per aprendre 
i gaudir.

7. Atura les cadenes i els mems que ridiculitzen idees o col·lectius discriminats. La religió, l’ètnia, 
la raça, la nacionalitat, la llengua, la ideologia, l’orientació sexual o la identitat de gènere no 
són raons d’exclusió.

8. Rebutja els comentaris amenaçadors o que incitin a la violència contra un grup social. 
Oposar-s’hi és la millor manera de frenar-los.

9. Intenta mostrar el teu suport a qui consideris que està patint un tracte injust. Un petit gest 
pot suposar una gran ajuda.

10. Reivindica un to positiu i tolerant. Fes que Internet sigui un lloc millor encoratjant i creant un 
bon ambient de convivència i gaudi.

50. PantallasAmigas.net.
51. González, A. (4 de febrer de 2019). «Las víctimas de bullying pueden sufrir enfermedades mentales». ABC.
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3.4. Recomanacions

1. Formar i informar sobre els problemes de salut mental dels infants i adolescents per 
poder detectar-los i atendre’ls.

2. Establir l’especialitat mèdica de psiquiatria de la infància i l’adolescència perquè 
es tractin els problemes d’una manera adequada des del començament, perquè els 
nens i les nenes creixin millor i per prevenir que arribin a l’edat adulta amb problemes 
de salut mental.

3. Prendre mesures contundents contra l’assetjament escolar.

mailto:confederacion@consaludmental.org
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4. Presa de consciència 

Article 8 de la CDPD

En aquest precepte, els estats part es comprometen a prendre mesures immediates, efectives 
i pertinents per sensibilitzar la població a propòsit dels estereotips, dels prejudicis i de les 
pràctiques nocives al voltant de les persones amb discapacitat —incloent-hi els que es 
basen en el gènere o l’edat—, i per lluitar-ne en contra, en tots els àmbits de la vida. També 
es comprometen a promoure la presa de consciència pel que fa a les seves capacitats i 
aportacions, així com a fomentar una actitud de respecte envers els drets de les persones amb 
discapacitat en tots els nivells del sistema educatiu (fins i tot entre les criatures molt joves).

4.1. Aspectes que cal tenir en compte

4.1.1. Prevenció del suïcidi52, 53

El suïcidi és el problema obvi que tothom passa per alt, del qual gairebé ningú no parla i al qual 
amb prou feines es destinen recursos de prevenció malgrat que, segons les xifres més recents 
publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), 3.569 persones es lleven la vida cada any 
a Espanya. És a dir, al nostre país, 10 persones al dia moren per aquesta causa, el 75 % de les 
quals són homes. És una realitat silenciada, estigmatitzant i envoltada de mites, a pesar que 
l’OMS l’hagi qualificada del problema de salut pública més gran d’Europa. En efecte, el suïcidi és 
la primera causa de mort no natural a Espanya des de fa 11 anys i el nombre de víctimes triplica 
la dels accidents de trànsit.

Ara bé, per entendre la dimensió del problema en tota la seva extensió, cal anar més enllà, 
perquè, per cada persona que es lleva la vida, s’estima que hi ha 20 més que ho intenten. A 
més, hi ha suïcidis que no es computen en les estadístiques de mort per aquesta raó, sinó que 
s’engloben en altres com ara la dels accidents de trànsit.

Tot i aquestes dades alarmants, una espessa aura de silenci envolta el suïcidi. Dècades de 
mites i de creences errònies al voltant de la conducta suïcida han alimentat un estigma que 
dissuadeix de cercar ajuda moltes persones que pensen a llevar-se la vida. Per tant, no reben 
el suport que els cal quan el necessiten.

Tal com defèn Rosa de Arquer, psicòloga del Telèfon de l’Esperança d’Astúries i màster en 
Prevenció de Conductes Suïcides, «el suïcidi es pot prevenir». Així mateix, basant-se en la seva 
formació i experiència de 20 anys atenent trucades anònimes, la psicòloga assegura que «és 
important desterrar els mites, com que qui ho diu no ho farà o que qui ho intenta i falla vol cridar 

52. Tafur, A., i Fábregas, M. (2018). «El suicidio: cuando hablar salva vidas». Encuentro, 2, 4-6.
53. EFE. (3 de abril de 2019) «Rojas Marcos cree que España necesita un plan de prevención del suicidio». El 
Correo Gallego. 
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l’atenció». Una altra creença errònia és el fet de relacionar aquestes persones amb la valentia 
o, al contrari, la covardia: «Ni valenta ni covarda; és una persona que pateix i així cal entendre-
la. Qui entengui un intent de suïcidi com una manera de cridar l’atenció no està entenent el 
problema de base, que és el patiment», diu Arquer.

Segons l’OMS, entre el 65 % i el 95 % dels casos de suïcidi estan molt relacionats amb problemes 
de salut mental. Així, per exemple, la mortalitat per suïcidi de les persones amb esquizofrènia és 
nou vegades més alta que entre la població general, mentre que en la depressió major el risc 
es multiplica per 21.

En aquest sentit, José Luis Herrera, membre d’AFEM La Palma i del Comitè Pro-salut Mental En 
Primera Persona de SALUT MENTAL ESPANYA, explica: «[Les meves] experiències al voltant d’intents 
de suïcidi s’han derivat de depressions i de no saber com gestionar l’espiral de tristesa i de 
patiment. Només volia deixar de patir, perquè sentia un mal horrible. És una cosa que només 
entén qui l’ha passat». José Luis anomena aquella època el «forat negre», però afegeix que en el 
seu cas «va tenir sort» i comenta que, després de l’ingrés més recent: «De seguida vaig posar-me 
en contacte amb la meva psicòloga, que em feia escriure-li cada dia i em veia dues vegades 
per setmana. Com ja vaig dir, tinc molta sort. Ara em trobo fantàsticament bé, amb els meus 
alts i baixos, com tothom, però amb més forces i ganes de fer».

José Luis crida l’atenció sobre el fet que una de les dificultats a les quals han de plantar cara 
aquestes persones és la incomprensió que reben en molts casos de la societat i del seu entorn: 
«Rebia missatges de suport i algunes persones van quedar amb mi, però amb una mirada 
de no comprendre… Per què havia fet això? El que vaig fer m’ha valgut perdre grans amics. 
Si toques aquest tema amb naturalitat, la gent de seguida fa un pas enrere. La societat i la 
humanitat no estan preparades ni conscienciades pel que fa a aquest tema». Tot i això, en 
José Luis reconeix que, malgrat que s’ha sentit «incomprès, jutjat, sol, avergonyit i assenyalat…», 
també l’han acompanyat «sense jutjar, escoltant-me i respectant la meva manera de pensar 
i de fer les coses».

Un dels dilemes que es plantegen més sovint en aquest assumpte és el següent: hem de parlar 
del suïcidi? La conducta suïcida no solament afecta la pròpia persona, sinó que repercuteix 
íntimament, com a mínim, en sis més. Javier Muñoz Domingo, president de l’Associació de Suport 
i Prevenció del Suïcidi d’Alacant, relata com, en el seu cas, va ser la seva mare qui va morir 
per aquesta raó ara fa 18 anys: «Recordo que, un any o dos més tard, vaig començar a tenir la 
necessitat de compartir allò amb algú. El dol és tan dolorós, tan complicat i amb tant de conflicte, 
que al final t’adones que et cal compartir-ho amb algú, encara que no sigui de la família». Té 
clar que s’ha de donar molta més visibilitat al suïcidi: «Nosaltres creiem que, si no es parla d’un 
problema, l’únic que s’aconsegueix és que es perpetuï. En el millor dels casos, persistirà; en el 
pitjor, s’agreujarà, que és el que ha succeït amb el suïcidi». Muñoz assegura que el suïcidi «ha 
fet callar i ha suposat un tabú enorme» i recorda: «Fins fa 40 anys, als cementiris catòlics no es 
podia enterrar les persones que s’haguessin suïcidat. Per tant, què s’havia de fer? Amagar-ho. 
Aquest tabú, encara l’arrosseguem. Se sol pensar que és una fallada de la família i que no s’ha 
sabut atendre o ajudar la persona».

Per què no se’n parla, doncs? Si, encara avui, el suïcidi continua sent un tabú és, entre altres 
motius, per culpa de la por a l’anomenat efecte Werther o suïcidi per imitació. No obstant això, 
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molts organismes internacionals, com ara l’OMS, animen a tractar aquest tema en els mitjans de 
comunicació —sempre d’una manera responsable i adequada— com a mesura de prevenció.

«Si fem campanyes del tipus “corda’t el cinturó” o “si beus, no condueixis”, també hem de fer 
campanyes per prevenir això. Si algú et diu “Estic cansat, viure no val la pena”, t’ho has de prendre 
com un senyal, a l’igual d’una persona que veu una altra que ha begut i li diu: “No agafis el cotxe, 
et porto jo”. Acompanya la persona al metge de capçalera, fes-li suport i ajuda-la a trobar un 
lloc on expressar-se», proposa Arquer. La psicòloga defensa que: «Cal transmetre a la població 
que qui pensa en el suïcidi està patint per culpa d’una situació per a la qual no troba una altra 
solució. Si se l’ajuda, té possibilitats de recuperar-se, sentir-se millor i tenir altres alternatives».

Qui millor ho sap i pot expressar-ho són les persones que ho han sofert, com en José Luis, que 
conclou enviant un missatge a qui estigui passant un mal tràngol: «Estimada companya o 
company, si estàs en aquesta situació o hi arribes en el futur, no perdis l’esperança. Cerca ajuda 
i parla, no et tanquis. Recorre al teu cercle, a la teva família; no deixis que la desesperança et 
domini. No deixis que l’espiral de tristor arribi a ser més gran que el teu cor i la teva bondat. Si 
no pots fer res de tot això, acudeix al metge o a la metgessa de capçalera i, si ets al límit, truca 
al Telèfon de l’Esperança: t’ajudaran amb el que necessitis».

4.1.2.  Addiccions sense substància: de la ludopatia a les noves 
tecnologies

Els professors Javier Fernández-Montalvo i José Javier López-Goñi, de la Universitat de Navarra, 
fan notar que quan es parla d’addiccions, en general, es pensa en la dependència de les drogues. 
Tanmateix, els trastorns addictius es caracteritzen bàsicament per la manca de control i la 
dependència; per tant, el concepte engloba molt més que el consum de substàncies químiques o 
d’alcohol. Així doncs, hi ha hàbits de conducta que poden esdevenir addictius i afectar greument 
la vida i la salut de les persones quan perden el control i repeteixen certa activitat d’una manera 
continuada, malgrat les conseqüències adverses, fins a adquirir-ne una dependència cada 
vegada més gran i, al capdavall, generar el que es coneix com una addicció sense droga.54

No obstant això, segons aquests experts: «Les addiccions psicològiques es diferencien en alguns 
aspectes de les addiccions químiques. Des d’una perspectiva psicopatològica, les addiccions 
químiques múltiples —al tabac, a l’alcohol, als ansiolítics, a la cocaïna, etc.—, és a dir, les 
politoxicomanies, són relativament habituals. Per contra, no és freqüent trobar pacients que 
pateixin d’addiccions psicològiques múltiples, com ara el joc patològic, la hipersexualitat i la 
laborodependència. El que sí que és més habitual és la combinació d’una addicció psicològica 
i d’una o més química. Per exemple, el joc patològic es relaciona sobretot amb el tabaquisme i 
el consum abusiu d’alcohol. Mentre que l’addicció al treball, a tall d’exemple addicional, sorgeix 
íntimament lligada amb l’abús de drogues dirigides a neutralitzar l’esgotament ocupacional 
(cocaïna i estimulants, principalment)».55

54. Fernández-Montalvo, J., i López-Goñi, J. (2010). Adicciones sin drogas: características y vías de inter-
vención. Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
55. Ibíd.
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En vista d’aquesta realitat, la Xarxa d’Atenció a les Addiccions (UNAD) ha creat una Comissió 
d’Intervenció, un espai de trobada per als professionals de les entitats de la xarxa, mitjançant el 
projecte del camp de la prevenció «Abordatge de noves problemàtiques d’addiccions: contextos 
actuals».56

Entre aquestes addiccions, hi ha les apostes i els jocs d’atzar per Internet, que l’organització 
defineix com a «problema social que creix dia rere dia». De fet, segons l’entitat, «l’heroïna va 
causar estralls als anys vuitanta; a començament dels noranta, la cocaïna va agafar el relleu», 
però ara «l’onada vinent lligada a la proliferació d’operades en línia envaeix tots els espais». Per 
tant, han demanat al Govern central que prohibeixi en els mitjans de comunicació la publicitat 
sobre aquestes activitats, tal com s’ha fet amb el tabac i l’alcohol, ja que «el marc legal actual és 
ineficaç per contenir els efectes immediats que està ocasionant». També reclamen la protecció 
de la població més vulnerable, és a dir, dels infants i adolescents, davant la presència constant 
i en horari protegit de publicitat sobre joc en línia. Això no solament afecta la televisió, sinó que 
també inclou la ràdio i les xarxes socials.57

Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, diu que no podem minimitzar el 
fenomen: «Tenim els joves molt exposats. El joc patològic pot condicionar les seves expectatives 
de vida i augmenta el risc que desenvolupin altres patologies relacionades amb el joc». En 
vista d’això, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya reclamen una normativa efectiva que reguli la publicitat d’aquestes pràctiques, que 
es restringeixi l’accés dels menors i que se suprimeixin els bons que inciten a participar-hi, així 
com la participació d’estrelles dels esports o de personatges famosos en la publicitat d’aquests 
jocs.58

4.1.3. Salut mental i població immigrant

Ens manca una aproximació sensible des d’un punt de vista cultural al concepte de salut mental 
i molts elements per aproximar-nos a un tema tan complex com el de la salut mental entre la 
població immigrant.59

Concretament, si s’analitza la situació de les persones que accedeixen a Espanya per la frontera 
sud (Andalusia i Canàries), el més comú, segons explica Rodrigo Gómez, psicòleg i responsable 
de l’associació ACCEM de Cadis, és el xoc d’expectatives: «Tenen una idea-força que els manté 
amb vida durant el viatge, que és que Europa és el paradís. Aquesta fantasia és el motor del seu 
terrible periple». A més, subratlla que part del treball és gestionar el dol de la migració. Durant 
aquest procés, troben sobretot quadres d’ansietat i xocs posttraumàtics: «En línies generals, 

56. UNAD. «Adicciones sin sustancia». (Article en web).
57. Mouzo, J. (30 de gener de 2019). «Ofensiva contra la publicidad de apuestas online en horario infantil». 
El País. Servimedia. (4 d’abril de 2019). «UNAD pide prohibir la publicidad de apuestas y juego online en los 
medios». EcoDiario.es.
58. Ibíd.
59. Colllazos Sánchez, F., Ghali Bada, K., Ramos Gascón, M. i Burckhardt, A. (2014). «Salud mental de la pobla-
ción inmigrante en España». Revista Española de Salud Pública, 88(6), 755-761.
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no són molt propensos a parlar dels seus sentiments, per la qual cosa l’atenció psicològica en 
aquests casos requereix una sensibilitat cultural molt ben formada».60

Segons Susana Domínguez, psicòloga del programa de protecció internacional d’ACCEM a Cadis: 
«Una vegada que han rebut l’estatut de refugiat, no poden retornar i això és difícil de gestionar 
des d’un de punt de vista emocional. […] Quan arriben aquí, han de construir una nova identitat. 
Perden gran part de la seva vida i hi influeixen molt les condicions en les quals hagin marxat, 
la situació familiar i laboral que tenien…». A més, les dones són especialment vulnerables al risc 
de ser víctimes de tràfic, cosa que requereix un treball a més llarg termini, com indica Francisco 
Vicente, coordinador provincial de la Creu Roja a Almeria.61

Laura Díaz, coordinadora de la Creu Roja del Centre d’Internament d’Estrangers de Madrid, posa 
l’accent en el fet que «les dones víctimes de tràfic, els menors, les persones involucrades en 
matrimonis forçats o les que emigren a causa de la seva orientació sexual viuen una situació 
de vulnerabilitat severa». Així mateix, coincideix que les qüestions relacionades amb la salut 
mental han d’analitzar-se des d’una perspectiva cultural: «En salut mental, es parla d’emocions 
i les maneres d’interpretar-les varien segons l’imaginari col·lectiu dels codis de cada cultura. 
Cada història és un món i fa falta una anàlisi individualitzada. Tenim davant un repte per al 
sistema sanitari».62

4.1.4.  Protecció de persones amb discapacitat que participen  
en recerques

Convé posar en relleu que és essencial invertir en salut mental i garantir que aquesta inversió 
arribi a la recerca, la qual, al seu torn, redundarà positivament en l’atenció a les persones amb 
discapacitat psicosocial i en les polítiques públiques de prevenció i promoció de la salut mental. 
A aquest efecte, s’han de facilitar les xarxes de col·laboració de persones amb discapacitat 
psicosocial en les investigacions, garantint els seus drets, assegurant-se que se’ls informa en 
tot moment de tot el procés i dels resultats, així com invertint en les recerques i la promoció dels 
avenços. Tot això ha d’anar orientat a crear alternatives que impedeixin la coerció.

En aquest sentit, proposem:

1. Invertir en investigacions i en la implantació de la salut mental, centrant-se en la prevenció 
i la promoció al llarg de la vida.

2. Fomentar la inversió en recerques sobre prevenció, recuperació, respostes a la coerció i 
serveis de salut mental no coercitius.

3. Difondre els progressos en la prevenció i la promoció de la salut mental.

4. Facilitar xarxes de col·laboració de persones amb discapacitat psicosocial en investigacions, 
amb la garantia de respectar els seus drets humans.

60. Lucas, A. (22 de setembre de 2018).«Sensibilidad para tratar la salud mental de los migrantes». El País.
61. Ibíd.
62. Ibíd.
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4.1.5. Salut mental i mitjans de comunicació

L’any 2019, la Confederació SALUT MENTAL ESPANYA ha presentat la segona edició de la Guía 
de estilo sobre salud mental para medios de comunicación amb recomanacions per fer un 
tractament informatiu correcte dels assumptes de salut mental. L’acte, que es va celebrar a la 
seu de l’Agència EFE, va comptar amb la presència de Sa Majestat la reina Letizia, que acompanya 
la Confederació des de 2016.63

En la guia, es posa de manifest que cada vegada hi ha més mitjans de comunicació i periodistes 
que consideren que l’autoregulació és la millor manera d’elevar la qualitat de la informació i el 
seu caràcter ètic. En conseqüència, cal preguntar-se com podem compaginar amb efectivitat 
el dret a la llibertat d’expressió (i l’altra cara de la moneda: el dret de la ciutadania a rebre 
informació completa i veraç) i altres drets importants com són el dret a la seguretat, el dret a 
la intimitat, el dret de les minories a ser tractades justament en els mitjans de comunicació i el 
dret a la pròpia imatge.

La resposta que es planteja en aquesta guia és que el millor mitjà sembla ser l’autoregulació. En 
aquesta línia, s’inscriuen els codis deontològics de caràcter corporatiu, els estatus de redacció 
d’alguns mitjans informatius, la figura del defensor del lector (o del teleespectador) i altres 
mecanismes que, actuant conjuntament, tendeixen a teixir un compromís de qualitat entre els 
professionals i les professionals de la comunicació i la ciutadania.64

En els darrers anys, a aquests codis s’han anat sumant altres documents que apel·len a la qualitat 
informativa en àmbits concrets de la vida social. Per exemple:

 σ 1a Trobada sobre Periodisme i Discapacitat (celebrada els dies 30 de juny i 1 de 
juliol de 2004). Més de setanta representants dels mitjans de comunicació més 
importants d’Espanya van subscriure l’anomenada Declaració de Salamanca. En 
aquest document, es planteja un compromís i una sèrie de mesures per afavorir la 
plena integració de les persones amb discapacitat, en particular «pel que fa a evitar 
el llenguatge discriminatori i estigmatitzant que fa plat de la discapacitat per damunt 
de la condició de persona».

 σ Manifest de constitució del Comitè de Suport a les Persones amb Discapacitat en els 
Mitjans Audiovisuals (març de 2007). Va ser signat per un gran nombre de patronals, 
empreses de comunicació i associacions professionals del sector.

Tots aquests instruments d’autoregulació operen alhora, tot i que amb lentitud. Podríem 
comparar-ho amb una mena de fina pluja que, de mica en mica, va impregnant les conviccions 
de les empreses periodístiques i dels seus professionals. En aquest sentit, cal reconèixer que les 
actituds i les maneres d’informar sobre els temes esmentats (persones estrangeres, gent amb 
discapacitat, dones, etc.) ha canviat substanciosament en els darrers anys.

63. EFE. (3 d’abril de 2019). «La reina Letizia asiste a la presentación de la Guía de Estilo de salud mental». La 
Vanguardia.
64. Fábregas, M., Tafur, A., Guillén, A., Bolaños, L., Méndez, J. L. y Fernández de Sevilla, P. (2018). Guía de estilo 
sobre salud mental para medios de comunicación: las palabras sí importan. Madrid: Confederación SALUD 
MENTAL ESPAÑA.
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Així doncs, aquesta guia es presenta com una proposta que s’inscriu en la mateixa direcció. 
Es considera prioritari fer tot el possible per erradicar estereotips i tòpics que afecten les 
persones que pateixen un problema de salut mental i les del seu voltant. Igualment, les 
empreses periodístiques i els i les professionals dels mitjans de comunicació han d’assumir la 
seva part de responsabilitat en aquest afer. Com ha succeït i succeeix amb totes les iniciatives 
d’autoregulació, es pretén establir una complicitat constructiva entre el col·lectiu afectat i els 
mitjans de comunicació perquè, mitjançant el coneixement i l’assumpció de les condicions de 
tots dos sectors, el compromís mutu i el treball conjunt, pugui difondre’s a la societat informació 
normalitzadora i integradora quant a les persones amb problemes de salut mental.65

4.2. Denúncies

4.2.1.  No s’està posant l’atenció deguda a la salut mental de la 
població migrant

La sanitat pública i les organitzacions que han donat prioritat als programes d’assistència 
psicològica han esdevingut els llocs on les persones migrants que accedeixen per la frontera 
sud reben assistència psicològica. El problema, tal com explica Francisco Collazos, psiquiatra i 
coautor de la investigació Salud mental en la población migrante en Espanya, és que no hi ha 
cap mena de coordinació i, per tant, el servei és caòtic. Assegura que la solució no exigeix tant 
invertir en recursos, sinó optimitzar els que ja hi ha, coordinant-los i formant-ne el personal. 
Així doncs, segons l’expert, cal introduir la mirada intercultural des de la universitat, ja que la 
consideració de la cultura en els casos de salut mental és clau per als diagnòstics: «No és com 
un problema de fetge, que té paràmetres universals».66

Un altre aspecte fonamental és la necessitat de tractar els professionals i les professionals que 
treballen en contacte directe amb aquesta població. Belén Yago, psicoterapeuta especialista 
en trauma i desarrelament, i tractament de professionals de la psicologia en el sector de l’ajuda 
humanitària, fa notar: «Per poder salvar altres persones, en primer lloc hem d’estar sans nosaltres 
[…]. Ells reben situacions traumàtiques permanentment i, per més que sempre s’ha dit que el 
professional ha de separar-se dels problemes del pacient, que ha d’haver-hi una distància 
emocional, d’alguna manera incideixen en tu. La relació constant amb el trauma dels altres va 
obrint una ferida en el teu organisme que no té res a veure amb les teves pròpies ferides; però 
els professionals també han de deixar anar la seva resposta neurofisiològica, perquè la seva 
feina genera impulsos reprimits».67

65. Ibíd.
66. Lucas, A. (22 de setembre de 2018). «Sensibilidad para tratar la salud mental de los migrantes». El País.
67. Ibíd.
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4.3. Bones pràctiques

4.3.1.  Formació sobre migració i salut per a professionals de la salut, 
de les forces de l’ordre i del treball social que ofereixen cures de 
salut mental i física localment a persones migrants i refugiades

Els dies 26 i 27 de febrer es va impartir a la sala d’actes de l’Hospital Universitari de Ceuta una 
sessió formativa, l’objectiu de la qual era ajudar els professionals de la salut de primera línia, els 
agents de l’ordre i els professionals que treballen amb migrants a desenvolupar les competències 
clau per prestar una atenció mèdica més adequada a les persones migrants i refugiades. Segons 
s’indica en el programa, a fi d’abordar les tendències de migració actuals, els països europeus 
estan elaborant polítiques i plans per definir millor el paper que han de tenir respecte al suport a 
les persones migrants que arriben a Europa. En efecte, d’acord amb els objectius del Pla d’acció 
de la UE per a la integració de nacionals d’altres països, la Direcció General de Salut i Seguretat 
Alimentària de la Comissió Europea, i l’Agència Executiva de Consumidors, Salut, Agricultura 
i Alimentació s’han compromès a realitzar accions per millorar l’accés a uns serveis bàsics 
adequats, com ara l’assistència sanitària per a nacionals d’altres països, entre els quals s’inclou 
«TRAIN4M»: formació per a professionals de la salut de primera línia i les forces de l’ordre que 
treballen a escala local amb persones migrants i refugiades.68

Al llarg de la segona jornada de l’activitat formativa esmentada, Cristóbal Bohórquez, del Centre 
d’Acollida al Refugiat de Sevilla, va parlar de l’afecció de la salut mental que tenen els processos 
migratoris. L’expert apunta: «El procés migratori en si mateix no és traumàtic, sinó que hi ha molts 
factors que venen inclús d’abans d’haver marxat: si són persones refugiades, si són migrants 
irregulars, si ho fan en avió o si triguen quatre o vuit anys a arribar…». A tot això, s’hi suma el grau 
d’integració en el lloc de rebuda, la seva situació legal i la personalitat de cada migrant: «El que 
sí que sembla determinant en el cas de les persones refugiades que procedeixen de llocs en 
conflicte, que han presenciat la mort de familiars o que han patit guerres, empresonaments, 
tortures, etc. és que tendeixen a patir certs trastorns (en concret, d’estrès posttraumàtic)».69

4.3.2.  Acord de col·laboració entre ACCEM i la Federació Salut Mental 
Castella i Lleó

La Federació Salut Mental Castella i Lleó ha signat un acord de col·laboració amb ACCEM, 
una entitat que treballa per millorar les condicions de vida de les persones en situació de 
vulnerabilitat, en especial, les migrants, refugiades o demandants d’asil. La finalitat d’aquesta 
aliança és portar a terme accions vàries d’una manera conjunta. Els processos vitals que viuen 
les persones migrants o, sobretot, les que, fugint d’un conflicte, esdevenen refugiades, les exposen 
intensament a patir qualsevol problema de salut mental. Les línies de col·laboració se centren en 

68.  TRAIN4M&H. (2019) Formación sobre Migración y Salud para profesionales de la salud, fuerzas del orden 
y trabajadores sociales que trabajan en cuidadosde salud mental y física a nivel local con migrantes y 
refugiados [Fullet].
69. Ramos, A. (28 de febrer de 2019). «Disertan sobre la migración y sus afectaciones en la salud mental». 
El Faro de Ceuta.
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accions per promocionar la salut mental en aquest col·lectiu, així com el respecte a les identitats 
i als valors culturals de la població migrant entre les persones amb problemes de salut mental.

Cal sumar-hi les tasques d’assessorament i d’orientació entre les dues entitats i la promoció 
del voluntariat. 

L’any 2019, es van impartir xerrades formatives a Valladolid, Lleó, Àvila, Salamanca, Burgos i 
Segòvia, amb l’objectiu de promoure la salut mental entre les persones migrants.
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4.4. Recomanacions

1. Abordatge transversal del suïcidi a fi de mitigar-ne els efectes: prevenció, detecció, 
diagnòstic, tractament i continuïtat de les cures dels trastorns mentals. Per fer-ho 
possible, SALUT MENTAL ESPANYA defensa l’elaboració de polítiques de prevenció en 
matèria de salut pública que incloguin plans de prevenció eficaços, dotats amb els 
recursos econòmics, materials i humans necessaris. En general, la conducta suïcida 
es pot predir i, per tant, també prevenir.

2. Creació d’espais o serveis atesos per persones amb la formació necessària, en els 
quals les persones en aquesta situació puguin expressar-se sense sentir-se jutjades. 
D’aquesta manera, es podrà reduir en cert grau el dolor extrem que senten en aquests 
moments i evitar els intents de suïcidi que es produeixen a diari.

3. Aprovació d’un pla nacional de prevenció del suïcidi.

4. Campanyes de conscienciació i sensibilització en totes les escales possibles per 
acabar amb el tabú i l’estigma del suïcidi.

5. Reforçament del sistema públic de salut perquè, quan la persona ho necessiti, rebi 
una atenció eficaç i continuada en el temps. Així, cal posar a l’abast teràpies de 
grup, més atenció dels professionals de la psicologia i la psiquiatria, i atencions més 
freqüents i amb menys temps d’espera. Caldria incloure la provisió de psicòlegs i 
psicòlogues en l’atenció primària.

6. Promoció de personal qualificat per impartir classes sobre gestió de les emocions 
als infants.

mailto:confederacion@consaludmental.org
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4.5. Testimonis

José Luis Herrera.70 Membre de la junta directiva d’AFES Salut Mental 
Tenerife i del Comitè Pro-salut Mental En Primera Persona de SALUT 
MENTAL ESPANYA

Ras i curt, no vols marxar de la vida, el que vols és deixar de patir; 
per això, és cert que es deixen senyals [...]. Jo crec que soc aquí 
perquè haig de complir una missió: la labor de lluitar i d’enfocar-me 
a ajudar altres persones que, com jo, estan passant un procés de 
patiment. Ara estic molt recuperat, soc com un fènix: estic molt bé, 
he ressorgit. Perquè tothom ha d’entendre que, quan arribes a certs 
límits, el que vols és deixar de patir”.

70. Otón, L. (27 de març de 2019). «Un suicida no quiere acabar con su vida: quiere acabar con 
su sufrimiento». COPE.

“
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5. Accessibilitat

Article 9 de la CDPD

Aquest precepte regula la qüestió de l’accessibilitat i estableix que, a fi i efecte que les persones 
amb discapacitat puguin viure amb independència i participar plenament en tots els aspectes 
de la vida, els estats part han d’adoptar les mesures pertinents per garantir-ne l’accés, en 
igualtat de condicions amb les altres persones, a l’entorn físic, al transport, a la informació i a les 
comunicacions, incloent-hi els sistemes i les tecnologies de la informació i les comunicacions, 
així com a altres serveis i instal·lacions oberts al públic o d’ús públic, tant en les àrees urbanes 
com en les rurals. Aquestes mesures, a més, hauran d’incloure la identificació i l’eliminació 
dels obstacles i de les barreres d’accés.

5.1. Aspectes que cal tenir en compte

5.1.1. Barreres invisibles

Les barreres invisibles alçades per l’estigma impedeixen que les persones amb problemes de 
salut mental exerceixin els seus drets i siguin incloses en els processos de presa de decisions en 
igualtat de condicions amb els altres. Malgrat tot, generalment, l’accessibilitat s’ha relacionat 
—i encara avui, en molts àmbits, se segueix relacionant— amb la necessitat de suprimir les 
barreres físiques. És per això que les necessitats de les persones amb discapacitat psicosocial 
en aquest sentit encara no es detecten en aquest context. Per tant, a més d’adoptar-se mesures 
per promoure’n l’autonomia, s’ha d’intervenir sobre el medi en el qual es desenvolupen, a fi i 
efecte de dissenyar-lo de tal manera que se’n garanteixin els drets. Sens dubte, l’accessibilitat 
 —incloent-hi la supressió de barreres que no es detecten a simple vista— ha esdevingut un dels 
reptes més grans quant a la garantia dels drets d’aquestes persones.

Precisament, una de les moltes barreres amb què s’enfronten les persones amb problemes de 
salut mental és la falta de consciència general a propòsit de l’existència de barreres invisibles. 
En conseqüència, no s’efectuen els ajustos necessaris en els casos en què la discapacitat 
no és física, sinó psicosocial (causada per un problema de salut mental). En aquests casos, 
«efectuar els ajustos» adequats implica atendre aspectes tan importants com la manera com es 
proporciona la informació, les característiques de l’entorn, la forma en què es fa la comunicació i 
tot el que contribueixi a la identificació i l’eliminació dels obstacles. Partint d’aquests paràmetres, 
doncs, cal promoure la supressió o la reducció de les barreres que restringeixin o impedeixin la 
participació plena i efectiva de les persones amb discapacitat psicosocial disposant totes les 
mesures i els recursos que en garanteixin la dignitat, la seguretat, la confiança, la mobilitat, la 
comoditat, la comprensió, la privacitat, l’adequada comunicació i l’autonomia.71

71. Ibíd.
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Així doncs, s’han de brindar totes les facilitats perquè les persones amb discapacitat psicosocial, 
incloent-hi els infants i els adolescents, puguin mobilitzar-se lliurement per l’entorn, fer servir els 
serveis i disposar de tots els recursos que en garanteixin la comprensió, comunicació, mobilitat, 
comoditat i seguretat.72

5.2. Bones pràctiques

5.2.1. Projecte «CiberMent 2.0»73

La Federació Salut Mental Castella i Lleó i la Fundació Vodafone Espanya han dut a terme el 
projecte «CiberMent 2.0». Es tracta d’una iniciativa de formació digital sobre les TIC en la qual 
han participat prop de 400 persones amb discapacitat psicosocial per tal de millorar-ne l’accés 
a l’ocupació.

«CiberMent 2.0» ofereix un procés dʼaprenentatge personalitzat, àgil i accessible, dʼacord amb 
una metodologia basada en lʼaprenentatge digital i mixt que millora les capacitats de les 
persones participants i potencia la motivació i la implicació.

Aquest projecte va néixer dʼuna iniciativa anterior anomenada «Ciberment», a la qual sʼha volgut 
donar continuïtat amb aquesta reedició.

Gràcies a aquesta mena de projectes, sʼaconsegueix, dʼuna banda, trencar la bretxa digital 
entre el col·lectiu i, de lʼaltra, millorar les capacitats de les persones per enfrontar-se al mercat 
laboral actual.

«CiberMent 2.0» es du a terme mitjançant la plataforma de formació digital Campus Virtual 
Salud Mental de la Federació.

72. Monge Arias, A., Arroyave Sandino, M., Muñoz Escandell, I., Ledezma, R., León Feoli, A. i Rojas Rodríguez, C. 
(2013). Protocolo de atención para el efectivo acceso a la justicia de personas con discapacidad psicoso-
cial. Costa Rica: Programa EUROsocial. Articles 3, 5 i 9 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets 
de les persones amb discapacitat i Regles de Brasília sobre accés a la justícia de les persones en condició 
de vulnerabilitat (1, 2 i 8).
73. Somos Pacientes. (2 d’abril de 2019). «Éxito del proyecto ‘CiberMent 2.0’ de Salud Mental CyL y Fundación 
Vodafone». Somos Pacientes.
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5.3.  Recomanacions

1. Impulsar campanyes de conscienciació i sensibilització.

2. Prendre mesures legislatives, administratives i de qualsevol altra índole que 
afavoreixin els processos de presa de decisions i la plena participació i inclusió en la 
societat de les persones amb problemes de salut mental, així com dissenyar polítiques 
i programes de protecció i promoció dels seus drets.

3. Fomentar models d’atenció centrats en la persona i en el seu projecte de vida segons 
les necessitats i les expectatives de cadascuna.

4. Crear una xarxa de suport adequada.

5. Promoure la coordinació entre professionals, familiars i persones usuàries dels serveis 
de salut mental, incloent-hi l’acompanyament familiar.

6. Garantir els drets de les persones amb problemes de salut mental a disposar de 
recursos específics i preferents, a estar informades, a la intimitat i a participar en 
processos de presa de decisions tan importants com les voluntats anticipades, entre 
altres.

7. Proporcionar formació sobre voluntats anticipades a tots els funcionaris públics i 
operadors jurídics en general.

mailto:confederacion@consaludmental.org
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5.4. Testimonis

Michael Phelps. Exnedador de competició i esportista olímpic 
estatunidenc.74

Junts, podem normalitzar la conversa sobre salut mental i reconèixer 
la capacitat de cada persona, tingui malalties mentals o no, perquè 
aporti al món la seva manera única i pròpia”.

74. Marca. (8 de gener de 2019). «Michael Phelps recibe un premio por su contribución a la salud mental». 
Marca.

“
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6.  Igual reconeixement com a persona davant la llei

Article 12 de la CDPD

Aquest precepte regula el dret que les persones amb discapacitat tenen al reconeixement de 
la seva personalitat jurídica en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania en totes 
les facetes de la vida. Per fer-ho possible, els estats part han d’adoptar les mesures pertinents 
per facilitar-los accés als ajuts que puguin requerir i a les salvaguardes adequades i efectives 
per impedir abusos, de conformitat amb el dret internacional en matèria de drets humans.

6.1. Aspectes que cal tenir en compte

6.1.1. Sentit de l’article 12 de la CDPD

En l’article 12, paràgraf segon, de l’Observació General núm. 1 (2014) del Comitè sobre els Drets 
de les Persones amb Discapacitat, es reconeix la capacitat jurídica de les persones amb 
discapacitat en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania en totes les facetes de 
la vida. Aquest concepte també inclou la capacitat de ser titular de drets i d’actuar conforme 
a aquests drets. Segons aquest document de l’ONU, aquesta capacitat jurídica concedeix a la 
persona la protecció plena dels seus drets d’acord amb l’ordenament jurídic i la reconeix com 
actora facultada per fer transaccions i per crear relacions jurídiques, modificar-les o posar-hi 
fi. Per tant, els estats part tenen l’obligació de prendre totes les mesures que siguin pertinents i 
efectives per garantir aquest dret.75

Tot i això, a pesar del que es va establir en la convenció, a Espanya no solament no s’han disposat 
les mesures per garantir aquest dret de les persones amb discapacitat psicosocial, sinó que, 
en alguns sectors, està arrelant la idea que les persones amb problemes de salut mental «no 
són persones amb discapacitat». Ara bé, aquest qualificatiu no fa que siguin considerades, 
en conseqüència, persones sense discapacitat que no han de plantar cara a cap barrera per 
exercir els seus drets. Ans al contrari, del que es tracta amb aquesta mena de plantejaments 
és d’excloure aquest col·lectiu del paraigües dels drets humans que preveu la convenció i, per 
tant, de situar aquest grup en una sort d’incertesa legal en què els seus drets puguin quedar 
suspesos sobre la base d’un diagnòstic i als efectes que se’n considerin derivats. Amb tot, 
aquesta afirmació no té un suport legal mínim ni cap mena de justificació des d’un punt de 
vista dels drets humans. A més, dificulta que es projectin o s’estableixin ajuts o mesures que 
permetin garantir aquest dret a les persones amb discapacitat psicosocial, cosa que promou 
la privació de la seva llibertat en comptes de fomentar-ne l’autonomia.

75. Nacions Unides, Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Observació General. (19 de 
maig de 2014). Article 12: Igual reconeixement com a persona davant la llei. CRPD/C/GC/1.
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6.2. Denúncies

6.2.1.  Segueix sense facilitar-se els mitjans perquè les persones  
amb discapacitat psicosocial puguin registrar en la història 
clínica les seves voluntats anticipades o instruccions prèvies

El Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat declara: «Per a moltes persones 
amb discapacitat, la possibilitat de planificar per endavant és una forma important de suport 
mitjançant la qual poden expressar la seva voluntat i les seves preferències, que s’han de 
respectar en el cas que mai es trobin en la situació de no poder comunicar els seus desitjos 
als altres. Totes les persones amb discapacitat tenen dret a planificar amb anticipació i se’ls 
hi ha de donar l’oportunitat de fer-ho en condicions d’igualtat amb els altres. Els estats part 
poden oferir diversos tipus de mecanisme de planificació anticipada per tenir en compte les 
preferències vàries, però totes les opcions han d’estar exemptes de discriminació. Cal donar 
suport a la persona que desitgi dur a terme la planificació anticipada. Ha de ser la persona qui, 
en una directiva feta per escrit amb anticipació, decideixi el moment en què aquesta directiva 
entra en vigor (i deixa de tenir efecte), la qual cosa no pot basar-se en una avaluació que la 
persona no té capacitat mental».76

En coherència amb això, la Junta d’Andalusia, la Conselleria de Salut d’aquesta comunitat i 
l’Escola Andalusa de Salut Pública van editar el document Planificación anticipada de decisiones 
en salud mental. Guía de apoyo para profesionales y personas usuarias de los servicios de salud 
mental, en l’elaboració del qual va participar FEAFES ANDALUSIA SALUT MENTAL com a membre 
nat del grup de drets i salut mental creat en el marc del Pla integral de salut mental d’Andalusia. 
En aquest document, s’ofereix informació pràctica, dirigida tant als equips professionals dels 
serveis de salut mental com a les persones amb problemes de salut mental que vulguin 
emprendre un procés de planificació anticipada de decisions en salut mental. L’objectiu és 
facilitar l’expressió de les preferències i de les decisions per als moments en què la capacitat 
per prendre decisions d’una persona pugui veure’s afectada i pugui produir-se una vulneració 
dels seus drets. Malgrat tot, no hi ha constància que aquest model s’hagi reproduït a la resta de 
les comunitats autònomes, per bé que el marc normatiu permetria aplicar-ho d’una manera o 
d’una altra a totes.

Des d’un punt de vista intern, no hi ha cap impediment legal per implantar aquesta figura, en 
plena consonància amb la dignitat inherent de la persona, emparada en els articles 10 i 14 de 
la Constitució espanyola. En aquest mateix sentit, s’ha regulat l’article 13 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques; els articles 3, 
6 i 7 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
73, pàgina 73, general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i els 
articles 2 i 11 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient 
i de drets i obligacions en matèria d’informació i de documentació clínica.

76. Idem.

mailto:confederacion@consaludmental.org
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A pesar de totes les evidències, amb caràcter general, a Espanya es continua denegant el dret 
fonamental de les persones amb discapacitat psicosocial a prendre decisions sobre aspectes 
essencials que concerneixen el seu tractament i la seva salut, cosa que topa frontalment amb 
la CDPD (articles 3, 4, 5, 6, 10, 12 i 25).

6.3. Recomanacions

1. Revisar les normes que regulen els procediments per modificar la capacitat d’obrar, 
la tutela i la curatela, a fi d’adoptar normes i polítiques amb les quals es reemplacin 
els règims de substitució en la presa de decisions per una assistència en aquest sentit 
que respecti l’autonomia, la voluntat i les preferències de la persona.

2. Impartir formació a tot el funcionariat públic, i a les operadores i als operadors jurídics 
en general, amb referència a la capacitat i a les mesures alternatives a la substitució 
de la voluntat i les preferències de la persona.

3. Recopilar i implementar bones pràctiques nacionals i internacionals que fomentin 
l’autonomia de la persona.

mailto:confederacion@consaludmental.org
http://www.consaludmental.org
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7. Accés a la justícia 

Article 13 de la CDPD

Aquest precepte regula tant la necessitat d’ajustar el procediment a l’efecte d’assegurar que 
les persones amb discapacitat tinguin accés efectiu a la justícia com la capacitació adequada 
de qui treballa en l’administració de justícia, incloent-hi el personal policial i penitenciari.

7.1. Aspectes que cal tenir en compte

7.1.1. La falta de consciència i l’estigma consoliden unes barreres 
insalvables

Lamentablement, hem de continuar cridant l’atenció sobre les vulneracions en matèria d’accés 
a la justícia de les persones amb problemes de salut mental. No s’ha constatat cap avenç per 
revertir la situació i l’accés a la justícia en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania 
segueix sense estar garantit en tots els casos. Les persones amb discapacitat psicosocial 
continuen trobant moltes barreres, relacionades sobretot amb l’estigma. De fet, en processos 
civils com ara l’ingrés involuntari, el contacte del jutjat amb la persona es tradueix moltes 
vegades en un mer formalisme en lloc de ser una garantia efectiva. En alguns casos, fins i 
tot es fa per videoconferència, un mecanisme que pot presentar molts problemes per a una 
persona amb discapacitat psicosocial. A més, la institucionalització en centres residencials o 
en hospitals psiquiàtrics afavoreix l’abús i només conté salvaguardes postfactuals. En moltes 
ocasions, doncs, la reivindicació dels seus drets s’identifica com a «rebel·lia» o «manifestació de 
símptomes», cosa que propicia l’augment de les mesures coercitives o farmacològiques. Això, 
sumat a la rigidesa del sistema processal, fa que moltes persones optin per no fer ús dels seus 
drets per «no complicar més les coses».77

Aquestes dificultats d’accés a la justícia s’estenen també a l’àmbit penitenciari, de manera 
que, en el moment de la reinserció laboral, s’afegeix el doble estigma que suposa tenir una 
discapacitat psicosocial i haver estat sotmesa al règim penitenciari.

Amb la intenció de detectar aquesta mena de situacions, d’assolir la màxima rehabilitació 
possible dins del centre i, quan arribi el moment, de derivar adequadament als recursos 
assistencials especialitzats de la comunitat, la institució penitenciària va implantar el Programa 
d’atenció integral als malalts mentals. Tanmateix, la reinserció social no és fàcil per a aquest 
col·lectiu, no perquè resulti impossible en si mateixa, sinó a causa de les barreres a les quals 
s’han d’enfrontar per culpa del doble estigma que ocasionen el règim penitenciari i els problemes 
de salut mental.

77. Muñoz Escandell, I. (coord.). (2019). «Informe sobre el Estado de los Derechos Humanos en Salud Mental 
2018». Madrid: Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.

mailto:confederacion@consaludmental.org
http://www.consaludmental.org
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Per resoldre aquesta mena de situacions, caldria, entre altres mesures, fer un diagnòstic adequat 
de la situació i, posteriorment, elaborar un protocol per a l’accés efectiu a la justícia de les 
persones amb discapacitat psicosocial. Entre altres aspectes, aquest protocol hauria d’incloure 
la implantació d’un cos d’agents facilitadors que afavoreixin l’autonomia de la persona, que 
donin suport a la seva capacitat jurídica i, així doncs, constitueixin un referent adequat durant 
els actes judicials, diferent del professional que ofereix l’assistència tècnico-jurídica.78

Això ha d’anar acompanyat d’una capacitació adequada de qui treballa en l’administració de 
justícia, incloent-hi el personal policial i penitenciari, segons els termes previstos en l’article 13.2 
de la CDPD. A més, es requereix l’impuls d’iniciatives d’informació i formació, i de campanyes de 
sensibilització i conscienciació dirigides a operadores i operadors jurídics.

L’objectiu és garantir un tracte adequat i digne, així com l’adaptació de documents i de la 
informació a les circumstàncies concretes de la persona.

Igualment, és fonamental crear, entre altres, una xarxa dels serveis socioassistencials de salut 
mental de les comunitats autònomes, els jutjats i l’administració penitenciària que afavoreixi 
la integració social de les persones amb problemes de salut mental que són en el sistema 
penitenciari. Per aconseguir-ho, és imprescindible comptar amb la participació de les entitats 
que defenen els drets d’aquest col·lectiu i amb el disseny d’un programa individualitzat de 
tractament i derivació.79

Malgrat les nostres demandes reiterades, però, fins avui encara no s’ha assolit res d’això.

Aquesta falta de consciència es tradueix en l’absència d’estudis que permetin fer una avaluació 
quantitativa i qualitativa de la situació (incloent-hi la consideració de la combinació de gènere, 
edat i discapacitat com un factor de risc de discriminació múltiple). Això impedeix el disseny de 
les accions corresponents per garantir aquests drets, n’incrementa la invisibilització i afavoreix 
la creació de grans espais d’impunitat. Així, a tall d’exemple, és habitual que les denúncies de 
les persones afectades s’interpretin com a simples «símptomes de la seva malaltia mental».

7.2. Bones pràctiques

7.2.1.  Informe de resultats i conclusions sobre el dret  
a la capacitat jurídica en salut mental

El 18 de gener de 2019, el Palau Macaya de Barcelona va acollir la jornada de presentació de les 
conclusions del cicle de seminaris organitzats per la Federació Salut Mental Catalunya sota el 
títol El dret a la capacitat jurídica en salut mental: suports i acompanyament en salut mental. 

78. Íd.
79. Ibíd.

mailto:confederacion@consaludmental.org
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L’esdeveniment es va celebrar en el marc del projecte seleccionat en la convocatòria anual 
d’iniciatives de l’Obra Social «La Caixa».

Lʼobjectiu era efectuar una anàlisi de la situació i aplegar les necessitats de suport i 
dʼacompanyament per garantir el compliment de lʼarticle 12 de la CDPD en matèria de capacitat 
jurídica.80

El treball dʼaquest procés de diàleg i reflexió —en el qual han participat representants de 
lʼAdministració pública, entitats tutelars i la xarxa de persones amb problemes de salut mental 
i familiars— ha quedat reflectit en un informe final de conclusions, la intenció del qual és explicar, 
promoure i impulsar els canvis administratius, legislatius i socials necessaris per avançar en la 
garantia dʼaquest dret.81

80. Caussa Bofill, A., Estrada Canal, M. i Carrilero Ciprés, M. (2019). «El dret a la capacitat jurídica 
en salut mental: suports i acompanyament. Resultats i conclusions de les sessions participati-
ves de treball». Barcelona: Federació Salut Mental Catalunya.
81. Ibíd.
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7.3. Recomanacions

A aquest efecte, i considerant que no s’han produït avenços significatius en aquest sentit, 
reproduïm les recomanacions que hem anat plantejant en informes anuals anteriors sobre 
drets humans: 82,83

1. Fer un diagnòstic adequat de la situació i, posteriorment, elaborar un protocol 
d’atenció per a l’accés efectiu a la justícia de les persones amb discapacitat 
psicosocial.Implantar un cos d’agents facilitadors que afavoreixin l’autonomia de 
la persona i donin suport a la seva capacitat jurídica, de manera que constitueixin un 
referent adequat durant els actes judicials, diferent del cos professional que ofereix 
l’assistència tècnico-jurídica.

2. Dissenyar i fomentar la capacitació adequada de qui treballa en l’administració de 
justícia, incloent-hi el personal policial i penitenciari, segons els termes previstos en 
l’article 13.2 de la CDPD. Això inclou l’impuls d’iniciatives d’informació i de formació, i de 
campanyes de sensibilització dirigides a operadores i operadors jurídics per garantir 
un tracte adequat i digne, així com l’adaptació dels documents i de la informació que 
es donen a les persones amb problemes de salut mental.

3. Establir en tots el col·legis d’advocats un torn d’ofici especialitzat en persones amb 
discapacitat, amb personal que tingui formació obligatòria i exhaustiva en matèria 
de salut mental.

4. Promoure un acostament de les seccions de discapacitat dels col·legis d’advocats 
per impulsar iniciatives de formació, d’informació i de sensibilització sobre les 
persones amb trastorns mentals (discapacitat psicosocial), així com a escala 
estatal, per mitjà del Consell General de l’Advocacia Espanyola.

5. Crear una xarxa dels serveis socioassistencials de salut mental de les comunitats 
autònomes, els jutjats i l’administració penitenciària que afavoreixin la integració 
social de les persones amb problemes de salut mental que són en el sistema 
penitenciari. Per aconseguir-ho, és imprescindible comptar amb la participació de 
les entitats que defenen els drets d’aquest col·lectiu i amb el disseny d’un programa 
individualitzat de tractament i de derivació.

6. Posar en funcionament un sistema de seguiment i d’avaluació amb el qual s’identifiquin 
indicadors rellevants verificables des d’un punt de vista objectiu i es defineixin els 
instruments de monitoratge corresponents.

82. Muñoz Escandell, I. (coord.). (2017). «Informe sobre el Estado de los derechos humanos de las personas 
con trastornos mentales en España 2016». Madrid: Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA
83. Muñoz Escandell, I. (coord.). (2017). «Informe sobre el Estado de los derechos humanos de las personas 
con trastornos mentales en España 2015». Madrid: Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.
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8. Llibertat i seguretat de la persona

Article 14 de la CDPD

Aquest precepte regula el dret de les persones amb discapacitat a gaudir de la seva llibertat 
i seguretat en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania i, per tant, a no veure-se’n 
privades il·legalment o arbitràriament.

8.1. Aspectes que cal tenir en compte

8.1.1. Ús i abús de les mesures de restricció de la llibertat

Convé insistir en l’aspiració de tendir cap a la contenció zero i la progressiva reducció dels 
ingressos no voluntaris en favor d’altres mesures més eficaces i en consonància amb els drets 
humans.

En els contextos de privació de la llibertat, les contencions mecàniques són una pràctica habitual. 
Per aquest motiu, SALUT MENTAL ESPANYA continua denunciant la desatenció de les persones en 
contextos de privació de llibertat i recomana l’aplicació de la CDPD, la posada en pràctica de 
mesures que garanteixin l’accés efectiu a la justícia i la consideració del doble vessant (social 
i sanitari) d’aquesta qüestió. Així mateix, subscriu les reivindicacions incloses en el Manifest de 
Cartagena —signat juntament amb l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria i les federacions 
En Primera Persona i Veus— per a uns serveis de salut mental sense coerció i respectuosos amb 
els drets humans. En el manifest, es descriuen la situació i les alternatives que es reclamen i que 
requereixen el compromís de les administracions socials i sanitàries per prioritzar les inversions 
en el recursos necessaris per afavorir la inclusió, pertinença i permanència de les persones en 
el seu entorn i, d’aquesta manera, evitar les pràctiques d’exclusió.

Tal com s’exposa en el manifest, la reforma psiquiàtrica i el desenvolupament de la salut mental 
comunitària van representar una aposta per la supressió de les pràctiques institucionals que 
vulneraven els drets humans, així com per la recuperació de la dignitat i dels drets de les persones 
diagnosticades de trastorn mental. De llavors ençà, hi ha hagut un esforç continuat per prestar 
una atenció respectuosa, tant en les pràctiques professionals com en els desenvolupaments 
legislatius i organitzatius. Malgrat tot, en aquest document es denuncia que encara tenim uns 
pressupostos en salut mental insuficients, amb equips incomplets i una xarxa fragmentada. 
Tot això ha fomentat l’ús de les mesures de control i de coerció en lloc de les terapèutiques: «El 
ventall de la coerció en l’assistència psiquiàtrica és ampli i inclou l’ús del poder, de la força o de 
l’amenaça per aconseguir que una persona que està sent atesa faci o deixi de fer alguna cosa 
contra la seva voluntat».84

84. UNED. «Siglo XXI: La Salud Mental es un derecho, hacia una Salud Mental con derechos». (Article en web).
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Atès tot plegat, SALUT MENTAL ESPANYA advoca també perquè s’incloguin quatre mesures 
terapèutiques en la cartera bàsica de serveis sanitaris: plans individualitzats d’atenció, equips 
d’intervenció familiar, suport domiciliari i grups multidisciplinaris (professionals de la psiquiatria, 
de la psicologia, del treball social, d’infermeria en salut mental, terapeutes…).

8.2. Recomanacions

1. Proveir els mecanismes que permetin implementar les exigències de la CDPD.

2. Garantir l’accés a la justícia en igualtat de condicions creant protocols i figures de 
suport a aquest efecte.

3. Tenir en consideració el doble vessant d’aquesta matèria: el social i el sanitari.

mailto:confederacion@consaludmental.org
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9.  Dret a viure amb independència i a ser inclòs 
en la comunitat 

Article 19 de la CDPD

Aquest precepte regula el dret de les persones amb discapacitat a viure en la comunitat amb 
opcions iguals a les de la resta de la ciutadania. Per tant, els estats han de prendre mesures 
efectives i pertinents per facilitar el ple gaudi d’aquest dret.

9.1. Aspectes que cal tenir en compte

9.1.1. L’assistència personal en salut mental85

A Espanya, el reconeixement del dret de les persones amb discapacitat a tenir una vida en 
igualtat de condicions que la resta de la ciutadania es recull al Reial decret legislatiu 1/2013, de 
29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social. Entre els seus principis, s’hi inclou:

 σ Respecte a la dignitat inherent.
 σ Autonomia individual, inclosa la llibertat per prendre les pròpies decisions.
 σ Participació i inclusió plenes i efectives en la societat.
 σ Vida independent.
 σ No-discriminació.

L’assistència personal es defineix en l’article 2 de la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència com un «servei prestat per un 
assistent personal que du a terme tasques de la vida quotidiana d’una persona en situació de 
dependència, o hi col·labora, de cara a fomentar-ne la vida independent i promovent i potenciant 
la seva autonomia personal».

Aquest recurs coincideix amb allò convingut en l’article 19 de la CDPD, que reconeix el dret de les 
persones amb discapacitat a viure d’una manera independent i a ser incloses en la comunitat. 
De fet, basant-se en aquesta convenció, la relatora especial sobre els drets de les persones 
amb discapacitat va fer, en el seu informe de 2016, un estudi detallat sobre l’accés al suport i va 
recordar als estats l’obligació de «garantir que les persones amb discapacitat tinguin accés a 
l’assistència personal necessària per viure i ser incloses en la comunitat».

85. Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. (2019). «Asistencia personal en salud mental». Madrid: Confede-
ración SALUD MENTAL ESPAÑA.
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D’altra banda, en l’Observació General núm. 5 (2017) sobre el dret a viure d’una manera 
independent i a ser inclòs en la comunitat feta pel Comitè de les Nacions Unides sobre els Drets de 
les Persones amb Discapacitat, l’assistència personal es defineix com: «suport humà que es posa 
a disposició d’una persona amb discapacitat com a mitjà per permetre-li la vida independent».

En l’àmbit de les persones amb discapacitat psicosocial, l’assistència personal és un servei 
innovador. Està orientat a la seva recuperació i la intenció de les activitats és promoure la vida 
independent i la inclusió en la comunitat.

Aquesta nova mena de suport comunitari posa l’èmfasi en els drets i passa de l’atenció centrada 
en la persona a l’atenció dirigida per ella mateixa, de manera que és ella qui decideix com 
necessita els ajuts, on els necessita i quan els necessita per avançar en el seu projecte de vida.

L’assistència personal garanteix els ajuts necessaris per gaudir d’una vida independent i ofereix 
solucions flexibles, personalitzades i adaptades a les necessitats i les expectatives de les mateixes 
persones. El seu efecte transformador, doncs, radica en l’empoderament de qui rep els ajuts.

A més, es tracta d’un servei de proximitat, per la qual cosa es crea un sector nou d’activitat que 
contribueix a fixar la població, sobretot en les àrees rurals.

Finalment, s’advoca, entre altres, per un model de suport mutu o suport entre iguals per al 
desenvolupament de l’assistència personal. Aquest model, a més, fomenta l’ocupació de les 
persones amb experiència pròpia en salut mental que, en conseqüència, esdevenen assistentes 
personals d’altres individus amb discapacitat o dependència.

En vista d’això, el repte amb el qual s’enfronten avui dia l’atenció de les persones amb discapacitat, 
en general, i de les persones amb discapacitat psicosocial en particular és el d’una transició 
des d’esquemes d’assistència institucionalitzada vers els de serveis que promoguin la inclusió 
en la comunitat.

D’acord amb el model comunitari d’atenció a la salut mental, els ajuts (recursos comunitaris) 
han d’oferir-se en l’entorn habitual de les persones. L’atenció integral als individus requereix 
una xarxa de serveis de salut mental completa i adequada, així com l’existència d’una xarxa 
de recursos socials i de programes de suport social ben dimensionat, que atengui el ventall de 
situacions de cada persona.

Entre els principis d’aquest model d’atenció sociosanitària, destaquen:

 σ l’atenció centrada en la recuperació de la persona amb problemes de salut mental;
 σ la inclusió en la comunitat i la participació;
 σ el sistema d’ajuts personalitzats, i
 σ l’accessibilitat.

Aquests principis estan perfectament alineats amb els del model de vida independent i amb 
l’assistència personal.
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9.2. Recomanacions

1. Disposar els recursos per a la implantació efectiva d’un model comunitari d’atenció 
a la salut mental que promogui la recuperació de la persona, la seva participació 
i inclusió en la comunitat, l’establiment d’un sistema d’ajuts personalitzats i 
l’accessibilitat.

2. Promoure un model de suport mutu o suport entre iguals per al desenvolupament 
de l’assistència personal en salut mental.
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10. Dret a l’educació 

Article 24 de la CDPD

Aquest precepte regula el dret de les persones amb discapacitat a una educació inclusiva 
en tots els sentits, així com a l’ensenyament al llarg de la vida, amb vista a aconseguir la seva 
efectivitat sense discriminació i sobre la base de la igualtat d’oportunitats.

10.1. Aspectes que cal tenir en compte

10.1.1. Educació emocional

Durant l’acte institucional celebrat a Madrid amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que 
es va commemorar el 10 d’octubre de 2019 i que va estar presidit per la reina Letizia, el president 
de SALUT MENTAL ESPANYA, Nel González Zapico, va reclamar la implantació d’una assignatura 
d’habilitats emocionals en tots els centres educatius d’Espanya, com a eina per prevenir el suïcidi 
i altres problemes relatius a la salut mental.

La intenció és ensenyar al jovent que «la vida no és de color rosa» i facilitar-los «eines per plantar 
cara» a les dificultats. No hem d’esperar que «els altres ens validin», sinó que hem d’«aprendre a 
valorar-nos nosaltres». Aquí rau la importància d’una assignatura d’educació emocional que, a 
més, «ensenyi respecte per la diversitat».

A Espanya, cada dia se suïciden unes deu persones i prop de 200 ho intenten. El suïcidi és la 
primera causa de mort no natural a l’Estat espanyol (la segona entre el jovent d’entre 15 i 24 
anys) i, el 2017, va costar la vida de més de 3.600 persones. En tot el món, 300.000 persones 
moren per aquesta causa cada any. Per tant, trencar els tabús, acabar amb els sentiments de 
culpa i posar atenció a la prevenció és vital.

10.2. Bones pràctiques

10.2.1. Campanya «Tots tenim salut mental?»

L’associació El Puente Salut Mental Valladolid, integrada en la Federació Salut Mental Castella i 
Lleó, porta a terme una campanya per promoure en positiu la salut mental a l’aula. La iniciativa 
vol donar resposta a una de les necessitats dels centres educatius pel que fa al treball amb 
l’adolescència: la promoció positiva de la salut mental.

L’objectiu de la campanya és donar importància a la construcció de la salut mental positiva en 
el món educatiu, tant en l’educació primària com en la secundària. Per aconseguir-ho, es dota 
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el professorat amb materials i mètodes pràctics per fer servir a classe, com ara el document 
per a docents ¿Todos tenemos salud mental? Guía para promover una salud mental en 
positivo desde el aula, el joc de cartes sobre gestió de les emocions. El juego de las Emociones. 
Inventando historias (per a educació primària) i Explora: entrena tu salud mental’ (per a educació 
secundària).

Dʼacord amb aquest enfocament sistèmic i després dʼanalitzar diversos casos i experiències pilot 
en centres educatius, sʼha detectat que el professorat pot esdevenir un gran facilitador —tot i 
que no sempre ho és perquè li manca coneixements, eines o consciència de la seva capacitat 
dʼinfluència sobre lʼalumnat. En aquest sentit, el suport de lʼequip directiu dels centres és crucial. 
Partint dʼaquesta idea amb un enfocament constructivista, sʼha generat una sèrie de material 
perquè el professorat pugui treballar a classe. Quaranta professors i professores ja han emprat 
aquest material en centres educatius varis de Valladolid. Durant lʼavaluació posterior, el 90 % de 
lʼequip docent va afirmar que li ha semblat útil i que el farà servir en el futur.

Amb el desenvolupament del projecte, es posen en evidència les necessitats reals existents, 
per a les quals en molts casos el professorat manca la preparació requerida i no comprèn la 
importància que pot tenir per facilitar i promoure una salut mental positiva.

10.3. Recomanacions

1. Implantar l’assignatura Habilitats Emocionals en tots els centres educatius d’Espanya.

2. Encetar campanyes per promoure en positiu la salut mental a l’aula.

mailto:confederacion@consaludmental.org
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11.  Dret a la salut

Article 25 de la CDPD

Aquest precepte regula el dret de les persones amb discapacitat a gaudir del grau més alt 
possible de salut sense discriminació per raó de discapacitat. Per aconseguir-ho, els estats 
han d’adoptar les mesures pertinents que n’assegurin l’accés a serveis de salut que tinguin 
en compte les qüestions de gènere, incloent-hi la rehabilitació relacionada amb la salut.

11.1. Aspectes que cal tenir en compte

11.1.1. Les desigualtats socials com a factors de risc

La desigualtat en la salut és un fenomen invisibilitzat que té moltes cares i al qual no sabem 
mirar. La reducció del personal sanitari, el col·lapse de les llistes d’espera o la privatització de la 
sanitat pública són alguns dels factors que afecten el benestar de la ciutadania, que dificulten 
o impedeixen que la sanitat estigui al seu servei i que contribueixen directament a l’augment 
de la bretxa de la desigualtat.86, 87

Sens dubte, l’exclusió social que genera la pobresa constitueix la part més visible: el gruix de les 
desigualtats en matèria de salut s’oculten sota una capa enorme de prejudicis, desconeixement 
i indiferència.88 És el que ocorre amb la salut mental, una realitat ignorada o, en el millor dels 
casos, relegada a un segon pla en el desenvolupament dels serveis sanitaris. Això ocasiona 
situacions d’una injustícia clamorosa i discriminacions intolerables que, malgrat els canvis 
socials i la millora del sistema de salut, no deixen de reproduir-se.

Les necessitats al voltant de la salut mental no fan sinó créixer, però l’atenció que reben no 
segueix la mateixa tendència. Més aviat al contrari: a hores d’ara, les millores produïdes des 
de la reforma psiquiàtrica duta a terme als anys vuitanta són massa pobres. Cal esperar que 
la «llei inversa d’atenció sanitària», per la qual l’ús i la qualitat d’aquesta assistència varia en 
sentit invers a les necessitats de la població,89 no segueixi operant i que s’apliqui definitivament 
un sistema que posi els drets humans en el centre i consideri la salut mental com un factor de 
progrés social.

86. Coordinadora de organizaciones para el desarrollo. (2018). «Derecho a la salud y bienestar. Claves de 
un futuro sostenible e inclusivo». (Article en web).
87. Benach, J. i Muntaner, C. (2005). Aprender a mirar la salud. ¿Cómo la desigualdad social daña nuestra 
salud? Barcelona: El Viejo Topo.
88. Ibíd.
89. Ibíd.
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11.1.2.  La salut mental entre els reptes clau que cal abordar 
immediatament

A final de 2018, els professors Carme Carrión i Diego Redolar dels estudis de Ciències de Salut 
de la UOC van elaborar un informe en el qual plantejaven alguns dels reptes destacats per 
a la salut en 2019. Entre ells, s’incloïen l’atenció de la salut mental, a més de la lluita contra el 
sedentarisme en les societats industrialitzades, la reducció de la mortalitat infantil als països de 
renda baixa i l’impacte del canvi climàtic. En aquest document, es fa referència a la irrupció de 
les noves tecnologies en l’àmbit de la salut a fi de garantir la sostenibilitat d’un sistema sanitari 
cada vegada més saturat a causa de l’elevada esperança de vida i de les malalties cròniques. 
Concretament, pel que es refereix a la salut mental, en aquest informe es denuncia la falta de 
professionals de la psicologia en la sanitat pública. En aquest sentit, el professor i neurocientífic 
Diego Redolar constata que «la xifra de psicòlegs que treballen en el sector públic és petita» i fa 
notar les dades sobre la ràtio de professionals de la psicologia en la sanitat pública espanyola, de 
les quals es va fer ressò la Confederació SALUT MENTAL ESPANYA: 4,3 per cada 100.000 habitants 
(mentre que la mitjana europea és de 18). A més, subratlla que, en l’actualitat, l’actuació més 
habitual en aquests casos és el tractament farmacològic i que poques vegades s’opta pel 
psicològic, ja que es considera més lent i costós. Així mateix, Redolar afirma que, si la persona 
amb un problema de salut mental pogués seguir tots dos tractaments, la resposta seria més 
ràpida i hi hauria menys recaigudes.90

Segons un estudi sense precedents de la Universitat d’Aarhus (Dinamarca) —titulat Exploring 
Comorbidity Within Mental Disorders Among a Danish National Population—, es pot concloure 
que hi ha un risc de trastorn mental posterior si ja se’n patia un anteriorment. Troballes com 
aquestes permeten establir un patró temporal i assentar les bases de futurs estudis relacionats 
amb la medicina personalitzada i la prevenció primària de la comorbiditat.91

11.2. Denúncies

11.2.1.  Espanya està cinc vegades per sota de la mitjana europea 
quant a la provisió de professionals de la psicologia clínica  
en el sistema públic de salut

«Més del 50 % de les demandes d’atenció primària tenen a veure amb motius psicològics», cosa 
que fa palesa la importància que «el psicòleg pugui estar en aquesta primera baula sanitària», 
tal com apunta el psicòleg Lucas Burgueño. Amb tot, a Espanya només hi ha quatre especialistes 
en psicologia clínica per cada 100.000 habitants, una ràtio molt baixa si tenim en compte que a 
la resta d’Europa n’hi ha 18 (és a dir, cinc vegades més). Els experts i les expertes calculen que 

90. Universitat Oberta de Catalunya. (28 de desembre de 2018). «La salud mental, el sedentarismo, la mor-
talidad infantil y el impacto climático, retos del nuevo año». (Article en web).
91. Plana-Ripoll, O., Bøcker Pedersen, C. i Holtz, Y. «Exploring Comorbidity Within Mental Disorders Among a 

Danish National Population». JAMA Psychiatry. 2019, 76(3), 259-270.
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fan falta prop de 7.200 professionals més de la psicologia para aconseguir una salut mental 
pública digna.92

En alguns districtes de Madrid, des que una persona sol·licita atenció psicològica fins que li 
donen cita, pot passar un any. Durant 2018, a la Comunitat de Madrid, per ser ateses a la consulta 
psicològica, les persones adultes van haver dʼesperar de mitjana quatre mesos i la població 
infantil, un trimestre sencer, la qual cosa fa que els problemes de salut mental s’enquistin, ja 
que no reben teràpia.93

A més, una vegada que s’aconsegueix la primera cita, les visites següents s’espaien en el temps, 
cosa que succeeix quan totes les veus expertes coincideixen que la continuïtat del tractament 
és fonamental. Tal com assenyala Nel González, president de la Confederació SALUT MENTAL 
ESPANYA: «a tres o quatre mesos, o el que consideri el professional; i amb això no n’hi ha prou».94

Fernando Chacón, degà del col·legi de psicòlegs de Madrid explica: «Hi ha processos, com són 
l’ansietat o la depressió, en què és molt important atendre al més aviat possible per fer el 
pronòstic. I el problema ja no és solament que triguin quatre mesos en atendre’t. El problema 
és que les visites següents són cada mes o cada dos mesos». A més, l’expert destaca que: «Un 
metge d’atenció primària pot receptar un ansiolític o un antidepressiu, però si no hi ha una 
atenció psicològica, la recuperació és molt més tardana. Això pot comportar un agreujament i 
també un cost econòmic».95

Aquesta carència es resol amb l’assistència privada, en els casos en què es pugui afrontar 
econòmicament; la resta, es queda sense atenció.

11.2.2. Trastorns alimentaris

Molts problemes de salut mental greus com ara els trastorns de la conducta alimentària (TCA) 
van en augment precisament en les societats desenvolupades com l’espanyola, en la qual la 
sobreabundància i el culte al cos es vinculen a la primesa com a model d’èxit i de bellesa.96

D’acord amb les dades de la Fundació Fita i de l’Associació Espanyola per a l’Estudi dels Trastorns 
de la Conducta Alimentària, a Espanya prop de 400.000 persones pateixen algun trastorn de la 
conducta alimentària, de les quals 300.000 són joves d’entre 12 i 24 anys.97

92. La Sexta. (22 de febrer de 2019). «La Sanidad Pública necesita 7.200 psicólogos para que España tenga 
un servicio de salud mental digno». La Sexta.
93. Mateo, J. (19 de febrer de 2019). Esperar un año para ver al psicólogo. El País.
94.  La Sexta. (22 de febrer de 2019). «La Sanidad Pública necesita 7.200 psicólogos para que España tenga 
un servicio de salud mental digno». La Sexta.
95. Mateo, J. (19 de febrer de 2019). «Esperar un año para ver al psicólogo». El País.
96. Penna Tosso, M. i Garrido Pérez, M. (2008). «Guía de recursos para el tratamiento de los trastornos del 
comportamiento alimentario.» Madrid: Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid (INUTCAM).
97. La Vanguardia. (10 de gener de 2019). «400.000 personas, la mayoría jóvenes, sufren un trastorno de ali-
mentación». La Vanguardia.
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Segons la psicòloga especialista en trastorns alimentaris Montserrat Guarda Torner: «Els trastorns 
de la conducta alimentària els pateixen més les dones (90 %) que els homes (10 %). El síndrome 
més freqüent és el trastorn de la conducta alimentària no especificat i el trastorn per afartament 
(aquest darrer, amb molt poca diferència en la prevalença entre homes, 2 %, i dones, 3,5 %). En 
segon lloc, tenim la bulímia nerviosa, més habitual en homes que l’anorèxia nerviosa. No obstant 
això, en tots els casos la incidència sempre és més gran entre les dones que entre els homes. 
Sembla que, com més jove és el pacient, més gran és el nombre d’homes amb trastorn de la 
conducta alimentària».98

Les afeccions més freqüents en l’adolescència són l’anorèxia nerviosa i la bulímia, mentre que 
els trastorns per afartament es produeixen amb més freqüència en edats adultes i en homes.

A més, un de cada quatre afectats es resisteix al tractament, cosa que produeix situacions crò-
niques, així com una tendència del 60 % de recaiguda.99

Aquests trastorns es presenten junt amb altres problemes de salut mental, com ara la depressió, 
l’ansietat, els trastorns de la personalitat o l’abús de drogues, entre altres, i comporta un índex 
elevat de mortalitat a causa de les complicacions físiques que provoca i per culpa dels suïcidis. 
Per aquesta raó, els experts i les expertes coincideixen que el tractament i la prevenció han 
d’orientar-se tant al restabliment físic com al desenvolupament de l’autoestima, la gestió de les 
emocions i la construcció d’una escala de valors que s’allunyi dels estereotips.100

En aquest sentit, al Decálogo de buenas prácticas sobre el fomento de la autoestima y la 
imagen corporal en los medios de comunicación es destaca que els mitjans de comunicació 
—sobretot la televisió— tenen, mitjançant els seus múltiples formats (per exemple, informació, 
ficció, publicitat, entreteniment o debats), una gran transcendència i influència en la percepció 
i la valoració social de la imatge corporal. Així doncs, en el document es fa constar que és 
«especialment important que el tractament de la imatge corporal de les persones fomenti la 
diversitat de models corporals com un fet i com una riquesa en sí. La projecció de models més 
realistes i d’un tracte sensible i rigorós envers les malalties de l’alimentació per part dels mitjans 
de comunicació és un salt considerable cap a un canvi de valors i una inversió per millorar la 
qualitat de vida dels espanyols».101

Segons Andrea Arroyo, psicòloga i professora dels estudis de Ciències de la Salut de la UOC, 
les xarxes socials també tenen una funció molt important, sobretot entre la població juvenil, i 
poden resultar vehicles bastant perjudicials. D’acord amb l’experta, la falta de regulació fa que 
la informació que flueix no sigui la correcta i, en alguns casos, s’afavoreixi que aquests trastorns 
apareguin, es mantinguin o continuïn.102

98. Guarda Torner, M. (23 d’octubre de 2018). «Trastornos de la conducta alimentaria. ¿Afectan menos a los 
hombres?». (Article en web).
99. La Vanguardia. «400.000 personas…». Op. cit.
100. Ibíd.
101. Fundación Imagen y Autoestima. (2012). «Decálogo de buenas prácticas sobre el fomento de la auto-
estima y la imagen corporal en los medios de comunicación». Barcelona: Fundación Imagen y Autoestima.
102. García, M. (13 de juny de 2019). «El médico debe concienciarse con las alarmas del trastorno alimenta-
rio». Redacción Médica.
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11.2.3.  La salut mental segueix sent la «germana pobra» del sistema 
sanitari espanyol

Com hem exposat en aquest informe, a Europa, hi ha de mitjana 18 professionals de la psicologia 
clínica per cada 100.000 habitants. En canvi, en el sistema sanitari espanyol, la salut mental 
segueix sent la «germana pobra» i només es compta amb 4 professionals per cada 100.000 
habitants. Aquesta situació repercuteix en les llistes d’espera i aboca les persones —aquelles 
que s’ho poden permetre— al sistema privat. Tot i això, les despeses del sistema sanitari privat 
suposen un esforç molt difícil de suportar per a moltes famílies.103

Aquesta realitat és encara pitjor en el cas dels infants amb problemes de salut mental, perquè 
Espanya és l’únic país de la Unió Europea, junt amb Bulgària, que no té l’especialitat enpsiquiatria 
infantil i juvenil. Aquesta carència implica un pronòstic pitjor per a la salut mental d’aquest sector 
de la població, clau pel que fa a la prevenció.

A més, cal afegir-hi les barreres existents per al tractament efectiu de les persones amb una 
patologia dual que, tal com apunta Raquel Rebolledo (responsable de la Unitat de Patologia Dual 
de la Clínica Nuestra Señora de La Paz), es tradueixen en la carència de recursos, de coordinació 
i de professionals amb formació específica. Així mateix, la doctora assenyala que tot això, sumat 
a l’escassa adherència dels pacients als tractaments i a la mala adaptació als programes 
terapèutics tradicionals per a addiccions o trastorns mentals greus, contribueix a l’augment 
de la probabilitat que hi hagi diagnòstics erronis, es facin tractaments poc planificats i que les 
persones amb problemes de salut mental acabin rebent més assistència a urgències, als albergs 
o a les presons que en dispositius específics.104

103. La Sexta. (7 d’abril de 2019). «Los recortes convierten a la salud mental en la “hermana pobre” del sis-
tema sanitario público español».  La Sexta.
104. Tovar, R. (10 d’octubre de 2018).« Patología dual en el Día de la Salud Mental, un trastorno actual, un 
trastorno habitual». EFEsalud.
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11.3. Recomanacions

1. Prendre mesures immediates per establir marcs participatius, inclusius i significatius 
en la presa de decisions en matèria de salut mental, i incorporar un enfocament de 
drets humans en la política pública.Prioritzar la promoció de la salut mental i la 
prevenció en la política pública augmentant la inversió per fer-ho possible.

2. Integrar les addiccions en el model sanitari d’atenció especialitzada.

3. Desenvolupar un pla de prevenció del suïcidi.

4. Implantar l’especialitat de psiquiatria infantojuvenil i crear centres desenvolupats 
adequadament per a aquest sector de la població.

5. Recopilar dades nacionals per fer anàlisis sobre la situació de les persones amb 
discapacitat psicosocial i l’evolució en els serveis de salut mental.

6. Mostrar voluntat política i entaular entre les parts interessades un diàleg seriós 
sobre els models i les pràctiques de la psiquiatria, a fi que siguin respectuoses amb 
la diversitat de les persones.

7. Invertir eficaçment en la salut de les persones i de la societat per prevenir la 
discriminació dels grups en situació de vulnerabilitat per raons d’edat, de discapacitat 
o d’orientació sexual, entre altres circumstàncies.

8. Promoure la creació d’uns serveis de salut mental de qualitat i respectuosos amb 
els drets humans, lliures dels condicionaments imposats per les asimetries de poder 
i la falta de transparència, vigilància i rendició de comptes en els sistemes d’atenció.

9. Impulsar la responsabilitat compartida, de manera que les representants i els 
representants dels grups de professionals del sector de la salut —incloent-hi la 
psiquiatria— convinguin que seria beneficiós per a tothom desmonopolitzar el procés 
de presa de decisions i elaborar mecanismes per repartir les competències i les 
responsabilitats entre els diversos intervinents —entre altres, les entitats proveïdores 
de serveis i els seus usuaris i usuàries, les persones responsables de la formulació 
de polítiques i la societat civil—, d’acord amb l’establert pel relator especial en el seu 
informe de 2015 quant al dret de tota persona al gaudi del nivell més alt possible de 
salut física i mental.

10. Finançar públicament la salut mental, equiparant-la amb la salut física, i incloure-
hi la salut mental i física de les persones que cuiden d’altres per preservar el seu 
benestar i la seva capacitat de cuidar.

11. Invertir en recursos d’alerta precoç dels símptomes inicials de problemes de salut 
mental.

mailto:confederacion@consaludmental.org
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11.4. Testimonis

Carlos Mañas.105 Especialista en màrqueting, docent i escriptor

Quan em van diagnosticar el trastorn bipolar amb símptomes 
psicòtics vaig notar que l’especialista em posava una etiqueta. 
Hem passat del benestar al va estar bé. Vivim en una societat que 
desafina, que interpreta els altres i els entén molt poc. La tristesa ja 
no es plora, es medica”.

105. Arantxa Lopetegi (4 de febrer de 2019). «Cuando la tristeza no se llora y solo se medica». Noticias de 
Gipuzkoa.

“
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12. Dret Al Treball I Ocupació 

Article 27 de la CDPD

Aquest precepte regula el dret de les persones amb discapacitat a treballar en igualtat de 
condicions que la resta de la ciutadania. Això inclou el dret a tenir l’oportunitat de guanyar-se 
la vida mitjançant un treball escollit o acceptat lliurement en un mercat i un entorn laborals 
que siguin oberts, inclusius i accessibles per a les persones amb discapacitat.

12.1. Aspectes que cal tenir en compte

12.1.1. Canviar la cultura en el lloc de treball

Segons l’OMS, el 9 % de la població espanyola pateix algun problema de salut mental i el 25 % en 
tindrà en algun moment de la vida. En l’informe Mental Health and Schools: Situation analysis and 
recommendations for action sobre salut mental a les escoles d’Europa, va concloure que el 10 % 
de l’alumnat d’entre 6 i 11 anys tenia problemes de salut mental que requerien atenció mèdica. 
És a dir, a cada classe de primària hi ha de mitjana 2 o 3 infants amb algun trastorn mental.

A més, a Espanya el panorama laboral que pateix el jovent a conseqüència de la crisi econòmica 
(atur, precarietat i remuneracions baixes), entre altres factors, és un dels elements que han 
influït notablement en l’augment de la depressió i l’ansietat en aquest sector de la població. 
Així doncs, s’afegeix una barrera més per accedir a l’ocupació: el diagnòstic d’un problema de 
salut mental, que genera una espiral asfixiant en el moment de plantejar-se un projecte de vida 
i desenvolupar-lo.

Igualment, tampoc podem oblidar que, per a qualsevol persona, la feina és una font d’identitat 
que li aporta sentiments d’utilitat i de motivació. Per a les persones amb discapacitat psicosocial, 
a més, té una funció terapèutica, perquè el rol de «treballador» desplaça al de «malalt». En 
paraules de Nel González Zapico, president de la Confederació SALUT MENTAL ESPANYA: «En el camí 
cap a la recuperació, les persones amb problemes de salut mental troben nombrosos obstacles 
i barreres, moltes basades en prejudicis i mites falsos. Aquestes barreres solen ser invisibles. 
Un problema de salut no ens defineix com a persona; només és una circumstància més de la 
nostra vida i les persones amb problemes de salut mental, a l’igual de qualsevol altre ciutadà, 
tenen habilitats, capacitats i destreses. Moltes vegades, l’únic que els falta és l’oportunitat per 
poder demostrar-les».106

El CISI, un organisme professional sense ànim de lucre per a persones que treballen en gestió de 
patrimonis i mercats de capitals, va enquestar més de 7.000 persones contractades en serveis 
financers. Els resultats del sondeig evidencien que els treballadors i les treballadores no es 

106. Década del empleo juvenil. (25 enero, 2019). «El empleo: medicina para la mente». (Article en web).
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refien de parlar sobre els seus problemes de salut mental. Durant l’enquesta, es va demanar a 
les persones participants pel seu grau de confiança a l’hora de parlar amb el seu superior a la 
feina si sentissin que estan patint estrès, ansietat o depressió. Dels 3.686 professionals que van  
respondre, el 23 % va dir que estaria «insegur/a» i el 31 % va afirmar que no se sentiria «confiat/da» 
parlant amb el seu gerent. A més, moltes persones van fer comentaris anònims que revelaven 
problemes en l’entorn laboral, com ara la manca de confiança amb el departament de Recursos 
Humans i l’equip directiu, l’equilibri entre la vida laboral i la familiar, la falta de suport quant a 
la salut mental, els reptes als quals s’enfronten les dones en el lloc de treball i l’assetjament. És, 
doncs, una mostra més de l’estigma que segueix envoltant els problemes de salut mental.107

És primordial que els equips de recursos humans i de direcció promoguin cultures laborals en 
les quals les persones se sentin capaces de parlar, puguin prosperar i construeixin entorns en 
els quals es pugui parlar dels problemes i generar sinergies de suport i de comprensió, alhora 
que s’elimina o, com a mínim, es redueix l’estigma. D’altra banda, els factors de risc com ara la 
càrrega i les hores de treball es controlen en gran mesura mitjançant la cultura de l’empresa. 
Peter Estlin, lord major de la City de Londres i director de la campanya de salut mental «This Is 
Me», diu a aquest respecte: «A les investigacions es demostra que les actituds, els coneixements 
i la conducta envers les persones amb problemes de salut mental tenen més probabilitats de 
millorar si se’ls brinda l’oportunitat d’aprendre d’algú que té experiència personal amb una 
malaltia mental i aquest discurs preval com l’eina més poderosa per al canvi cultural». Per tant, 
és important dedicar recursos a canviar la cultura a la feina i col·laborar amb organitzacions 
expertes en salut mental.108

Entre altres coses, fa falta impulsar amb més força polítiques que afavoreixin la transició de 
l’ocupació protegida a l’ocupació ordinària i que es compleixin les quotes de reserva d’ocupació 
per a les persones amb discapacitat, tant en l’administració pública com en el sector privat. 
També cal que s’ampliï la quota de reserva en l’accés a l’ocupació pública fins al 8 % per a les 
persones amb discapacitat, amb una quota del 2 % del total per a les persones amb problemes 
de salut mental. Així mateix, cal que augmenti la inversió en plans de formació i capacitació 
per a l’ocupació, que el sistema de compatibilitat entre el treball i les pensions s’adeqüi a les 
necessitats i particularitats del col·lectiu, i que l’Administració posi en funcionament en el teixit 
empresarial un pla de sensibilització ambiciós i efectiu pel que fa a la integració laboral i la 
creació d’entorns de treball saludables i positius.109

107. RRHH Digital. (10 de gener de 2019). «Los trabajadores no confían en hablar sobre sus problemas de 
salud mental». RRHH Digital.
108. Ibíd.
109. Década del empleo juvenil. (25 enero, 2019). «El empleo: medicina para la mente». (Article en web).
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12.2. Bones pràctiques

12.2.1. Projecte «PasaXT hacia el empleo»

«PasaXT hacia el empleo» és un projecte dissenyat i coordinat per la Federació Salut Mental 
Castella i Lleó. Es va posar en funcionament gràcies a la convocatòria dʼajudes econòmiques 
per al reforçament de lʼocupabilitat de joves amb trastorn mental, cofinançades per la Fundació 
ONCE i el Fons Social Europeu, mitjançant el Programa operatiu dʼocupació juvenil. Se nʼhan fet 
dues edicions: lʼany 2018, amb la participació de quatre associacions (Salamanca, Àvila, Segòvia 
i Miranda de Ebro) i el 2019 amb vuit (Salamanca, Segòvia, Lleó, Palència, Zamora, Sòria, Burgos 
i Aranda de Duero).

El projecte se centra a potenciar les competències i millorar lʼocupabilitat, ja que es consideren 
factors essencials per garantir la igualtat dʼoportunitats de les persones i, en especial, de les 
que tenen discapacitat. En efecte, les taxes dʼactivitat dels individus amb discapacitat són 
més baixes que les de la resta de la població, alhora que les ràtios dʼatur són més altes. A més, 
dins del col·lectiu de la discapacitat, les taxes de les persones amb problemes de salut mental 
(discapacitat psicosocial) són significativament inferiors.110

En aquest sentit, lʼobjectiu de «PasaXT hacia el empleo» és contribuir a la recuperació i 
lʼempoderament de les persones joves desocupades descobrint-ne el potencial, certificant-
ne les competències i definint les seves metes. El perfil de les persones que participen és el de 
gent jove dʼentre 16 i 30 anys, amb discapacitat psicosocial i inscrita en el Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil.

El projecte, que es realitza al llarg de tres mesos, combina intervencions individuals i de grup, i 
es basa en una metodologia dʼintervenció individualitzada i eminentment pràctica, adaptada 
a les necessitats de cada participant i al seu projecte de vida, de manera que se nʼafavoreix 
lʼautonomia i es millora la inclusió social i laboral. Es potencia la participació i la formació sobre 
TIC, networking i marca personal, i es treballa el coneixement de lʼentorn laboral visitant empreses 
i altres recursos comunitaris.

Durant el projecte, intervenen professionals de diverses disciplines (psicologia, treball social, 
teràpia ocupacional, preparadors laborals). Entre ells, destaca la figura de lʼassistent personal, 
una persona amb experiència pròpia en salut mental, que treballa segons un model de suport 
mutu o suport entre iguals. La figura professional de lʼassistent personal té un efecte multiplicador 
en lʼassoliment dʼobjectius, per tal com millora la implicació i la motivació de les persones 
participants.

Al llarg dʼaquests dos anys de funcionament, han participat 45 joves (21 dones i 23 homes), que 
han potenciat les seves competències personals i professionals. Dʼaquestes 45 persones, 10 han 
aconseguit un contracte laboral.

110. Instituto Nacional de Estadística. (2019). «El Empleo de las Personas con Discapacidad (EPD): año 2018».
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12.3. Recomanacions

1. Promoure, facilitar i exercitar, partint de les administracions públiques, el dret que les 
persones amb problemes de salut mental tenen a accedir a una feina i mantenir-la.

2. Prendre consciència que en els entorns laborals s’ha de cuidar la salut mental 
de tothom i que se n’ha de poder parlar sense tabús. Per fer-ho possible, les 
administracions públiques han de col·laborar en la creació de consciència i ha de 
facilitar els mitjans per preveure els problemes de salut mental i fer que es comprengui 
amb naturalitat les persones amb problemes d’aquesta mena.

3. Impulsar amb més força polítiques que afavoreixin la transició de l’ocupació protegida 
a l’ocupació ordinària. Així, proposem que es reforcin algunes mesures existents i que 
els diversos actors implicats mostrin voluntat i compromís per al compliment i bon 
desenvolupament. Destaquen instruments com ara les bonificacions i els incentius per 
a la contractació; les quotes de reserva de llocs de treball, que ara per ara manquen 
un control clar; la creació de cooperatives socials, i l’«ocupació amb suport» en el 
mercat de treball ordinari, amb l’acompanyament de preparadors o preparadores 
laborals, la voluntat de les empreses i el compromís i la implicació de l’Administració 
pública.

4. Augmentar la inversió en plans de formació i capacitació per a l’ocupació, i 
adequar el sistema de compatibilitat entre el treball i les pensions a les necessitats 
i particularitats de les persones amb problemes de salut mental. L’Administració 
pública ha de posar en pràctica un pla de sensibilització ambiciós i efectiu, dirigit al 
teixit empresarial, en matèria d’integració laboral de les persones amb problemes de 
salut mental i de creació d’entorns de treball saludables i positius.
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12.4. Testimonis

María Manonelles.111 Il·lustradora, autora de Duermo mucho.

Si has passat per una institució mental, ningú no et dona feina. Has 
d’ocultar qui ets. El que jo vaig veure van ser persones amb un humor 
i una sensibilitat descomunals. Tant de bo la gent pogués veure la 
seva gran humanitat. Escoltar és tan important...”

Ángel Urbina.112 Enginyer industrial, treballador de Repsol

En els mals moments, jugo a la realitat virtual amb mi mateix. En 
situacions així, és molt difícil centrar-se. Però, d’altra banda, em 
permet desenvolupar la creativitat enormement.”

111. Sanchís, I. (17 de gener de 2019). «Tengo que hacer la colada, la compra y suicidarme». La Vanguardia.
112. Muñoz, N. (10 de febrer de 2019). «Ángel Urbina: “Si tienes un problema de salud mental, deberías con-
tarlo”». Diari de Tarragona.

“
“
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13.  Nivell de vida adequat i protecció social

Article 28 de la CDPD

Aquest precepte regula el dret de les persones amb discapacitat a tenir un nivell de vida 
adequat per a elles i les seves famílies —la qual cosa inclou alimentació, vestit i habitatge 
adequats—, i a la millora contínua de les seves condicions de vida. Igualment, això comporta el 
dret a la protecció social i a gaudir d’aquest dret sense discriminació por raons de discapacitat, 
cosa que implica que l’Estat prengui mesures com ara assegurar l’accés als serveis bàsics, a 
programes de protecció social i estratègies de reducció de la pobresa, a l’assistència estatal 
per sufragar les despeses relacionades amb la seva discapacitat, a programes d’habitatge 
públic i a programes i beneficis de jubilació.

13.1. Aspectes que cal tenir en compte

13.1.1. Pobresa energètica i salut mental

La pobresa energètica és una de les manifestacions més significatives del fenomen més general 
de la pobresa, la vulnerabilitat i el risc d’exclusió social, tenint en compte que a Espanya, segons 
l’enquesta sobre condicions de vida feta per l’INE l’any 2017, el 8 % de les persones enquestades 
pateix temperatures inadequades a la residència.

La pujada dels preus de l’electricitat, del gas i d’altres combustibles també fa créixer el nombre 
de consumidors i consumidores d’energia vulnerables. La lluita contra la pobresa energètica, 
doncs, és una nova prioritat social que cal abordar des de facetes diferents i d’una manera 
integral, perquè afecta no solament el sector de l’energia, sinó també la salut, el consum o 
l’habitatge, entre altres.113

A la Confederació SALUT MENTAL ESPANYA, pensem que les condicions de cada persona s’haurien 
d’avaluar conforme a criteris flexibles, perquè hi ha moltes situacions que poden donar la 
sensació d’una capacitat econòmica que no es té en realitat. Per exemple, una persona sense 
llar amb problemes de salut mental i sense xarxa afectiva o desconnectada d’aquesta xarxa, 
que, segons el registre, té un patrimoni del qual no té consciència ni coneixement.

Els problemes de salut mental constitueixen tant un factor de risc per caure en situacions de 
pobresa i d’exclusió social en general, i de pobresa energètica en particular, com un efecte 
d’aquests fenòmens, adés per agreujament de patologies preexistents, adés per generació de 
noves.

113. Unió Europea. (11 de febrer de 2011). «Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema de 
la pobresa energètica en el context de la liberalització i de la crisi econòmica (Dictamen exploratori)». Diari 
Oficial de la Unió Europea, 2011/C44/09.
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A l’informe Pobreza energética en España 2018 de l’Associació de Ciències Ambientals, que 
es fa ressò d’una enquesta feta a 100 persones triades a l’atzar entre les que participen en les 
assemblees i l’assessorament col·lectiu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) o 
l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) a Barcelona, s’assenyala que «quan la mirada se 
centra en les poblacions molt vulnerables, s’observa que el 70 % d’homes i el 83 % de dones tenen 
una mala salut mental segons les seves respostes a 12 preguntes, que formen part de l’escala 
d’ansietat i de depressió del qüestionari general de salut de Goldberg- Shapiro».

D’altra banda, a l’estudi es fa palès que «comparativament, els percentatges d’aquest indicador 
per al conjunt de la ciutat són del 16,5 % d’homes i del 20,3 % de dones, cosa que indica que la 
probabilitat de patir una mala salut mental de les persones a la mostra de les 100 persones 
participants en la PAH o l’APE és quatre vegades més que la de la població de referència» 
(Delgado et al., 2018).114

En general, la pobresa energètica engloba la dificultat o la incapacitat tant per mantenir 
l’habitatge en unes condicions de temperatura adequades com per disposar d’altres serveis 
energètics essencials, com ara la il·luminació, el transport o l’electricitat per a Internet o altres 
aparells, a un preu raonable. Aquest fenomen resulta de la combinació de diversos factors: 
renda de baix nivell, qualitat insuficient de l’edificació, preus elevats de l’energia i circumstàncies 
personals que duen a una situació d’exclusió, com en molts casos és la discapacitat.

Per tant, també és fonamental tenir una visió completa del ventall de discapacitats que hi ha, 
deixant a banda les imatges genèriques relacionades amb les representacions més visibles, 
per exemple, la cadira de rodes, el bastó de la persona cega o la llengua de signes. El col·lectiu 
és heterogeni i, en alguns casos, la discapacitat és d’una naturalesa molt invisibilitzada. Això 
succeeix principalment amb les persones amb problemes de salut mental, les quals en moltes 
ocasions tenen un alt grau de dependència, tant afectiva com econòmica, que es tradueix en 
una necessitat més gran de permanència a la llar. Així doncs, aquestes situacions haurien de 
considerar-se d’una manera independent a la renda en el moment de prendre mesures per 
combatre la pobresa energètica.

A més de la discapacitat, s’han de considerar els diversos perfils funcionals, de gènere i d’edat, així 
com les posicions socioeconòmiques,115 els problemes de salut associats i els factors concurrents, 
com són l’edat, l’estructura familiar (famílies monoparentals), els ingressos (persones a l’atur o 
que cobren prestacions socials) i l’aïllament tèrmic de l’edifici.

També és important tenir en compte que aquestes circumstàncies solen concórrer d’una manera 
o d’una altra. Per tant, la interseccionalitat és una eina bàsica per analitzar la situació, detectar 

114. Tirado Herrero, S., Jiménez Meneses, L., López Fernández, J.  L. i Irigoyen Hidalgo, V. M. (2018). «Pobreza 
energética en España. Hacia un sistema de indicadores y una estrategia de actuación estatales». Madrid: 
Asociación de Ciencias Ambientales.
115. Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios. (2017). «Estudio sobre los con-
sumidores vulnerables en el sector eléctrico: análisis sobre las situaciones más problemáticas en el mer-
cado eléctrico para las personas con discapacidad y mayores». Madrid: Confederación Española de Coo-
perativas de Consumidores y Usuarios.
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la multiplicitat de discriminacions i comprendre com la confluència de factors —personals o 
no— influeixen sobre l’accés als drets i a les oportunitats en aquesta matèria.

Els indicadors d’anàlisi de la situació poden ser múltiples: la incapacitat per mantenir la llar 
a una temperatura adequada; el percentatge de la població amb deutes de pagament de 
factures; el nombre d’habitatges amb goteres, esquerdes o altres mals que afecten l’edifici, 
i el reconeixement del grau de discapacitat i de les barreres que impedeixen que la persona 
accedeixi a uns ingressos suficients: situacions d’exclusió social que moltes vegades estan 
vinculades a la discapacitat i que, en els casos més extrems, fins i tot aboquen al sensellarisme, 
etc.

Finalment, s’ha d’actuar sobre els problemes de salut mental preexistents o produïts per aquesta 
situació, ja que la no-observança tindrà un impacte elevat no solament humà, sinó també 
econòmic i social.

mailto:confederacion@consaludmental.org
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14. Participació en la vida política i pública

Article 29 de la CDPD

Aquest precepte regula l’obligació que els estats tenen de garantir a les persones amb 
discapacitat els drets polítics i la possibilitat de gaudir-ne en igualtat de condicions amb la 
resta de la ciutadania.

14.1. Aspectes que cal tenir en compte

14.1.1. Promoció de la participació en la vida política i pública

Les barreres que obstaculitzen el dret a la participació de les persones amb discapacitat 
psicosocial són múltiples: els prejudicis, la discriminació, les etiquetes, el paternalisme, la falta 
d’informació i de formació, el tradicionalisme o l’escepticisme, etc. El fet de poder participar en 
la presa de decisions té multitud d’avantatges, tant des de la perspectiva de drets com per a 
l’empoderament i la recuperació. És per això que és tan important facilitar que aquestes persones 
portin les regnes i encapçalin les iniciatives, propostes i accions relacionades amb la defensa 
dels seus drets, de la seva qualitat de vida i del seu benestar.

El Comitè Pro-salut Mental en Primera Persona de la Confederació SALUT MENTAL ESPANYA n’és 
un exemple. Juntament amb les activitats que el Comitè organitza com a grup assessor, els 
seus membres han col·laborat en l’elaboració de la Guía PARTISAM, han fet de facilitadors i 
formadors en una sèrie de programes formatius de la Confederació, assisteixen a reunions de la 
junta directiva des de 2014 i formen part del Consell Consultiu de la Confederació, creat el 2015.

Partint d’aquestes premisses, SALUT MENTAL ESPANYA ha dissenyat un conjunt d’accions i 
d’activitats que s’engloben en el projecte «Empoderament de persones amb problemes de 
salut mental». Vet aquí alguns exemples:116

 σ Xerrades, reunions, formació sobre lideratge i participació associativa, etc. (activitats 
del Comitè Estatal Pro-salut Mental En Primera Persona).

 σ Actuacions de conscienciació i sensibilització sobre activisme i participació associativa 
de les persones amb discapacitat psicosocial.

 σ Disseny i posada en pràctica d’un pla de foment de la participació i de l’empoderament.
 σ Formacions per a persones amb problemes de salut mental: com parlar davant dels 

mitjans de comunicació, programa formatiu d’empoderament «Prospect», Convenció 
de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i exercici de 
drets.

116. Comité Pro Salud Mental En Primera Persona de Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. «Qué es empo-
deramiento». (Article en web).

mailto:confederacion@consaludmental.org
http://www.consaludmental.org
https://diversamente.es/que-es-empoderamiento/
https://diversamente.es/que-es-empoderamiento/


c/ Hernández Más, 20-24, 28053 • Madrid <Tel. 91 507 92 48> 
confederacion@consaludmental.org     www.consaludmental.org

Pà
gi

na
 8

2

Així mateix, l’establiment i el desenvolupament de comitès en les diverses comunitats autònomes 
és una aposta ferma i compromesa dels òrgans de govern actuals de la Confederació envers 
la participació directa, plena i activa de les persones amb discapacitat psicosocial. Això també 
fa possible reforçar les xarxes locals i enfortir el moviment associatiu.

Per a SALUT MENTAL ESPANYA, és primordial generar estructures que serveixin d’exemple i de 
model per ajudar a desmitificar els problemes de salut mental i per lluitar contra l’estigma. 
Per tant, fa temps que la Confederació anima les entitats a crear els seus propis comitès, amb 
l’objectiu d’assolir una estructura representativa i directa dels interessos concrets de les persones 
amb discapacitat psicosocial.

La creació d’aquests comitès s’ha consolidat gràcies al programa Promoció de la salut mental i 
prevenció de l’exclusió, finançat des de 2013 pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Això, 
junt amb el compromís de totes les entitats autonòmiques, ha facilitat que en l’actualitat el 84 % 
ja tinguin un comitè propi de persones amb experiència pròpia en salut mental.117 D’altra banda, 
cal destacar el fet que la participació en el mercat laboral de les persones amb discapacitat 
psicosocial és la més baixa de totes les discapacitats. Per tal d’assolir la normalització de 
l’ocupació entre les persones amb trastorn mental greu, la Confederació SALUT MENTAL ESPANYA 
va plantejar-se crear una associació de centres especials d’ocupació espanyols, específics per 
al col·lectiu i sense ànim de lucre. Així és com, el 16 de setembre de 2004, va néixer l’associació 
FEAFES Integració Laboral – FEAFES Ocupació.

Actualment, compta amb 29 entitats associades i 46 centres especials d’ocupació a 14 comunitats 
autònomes i representa més de 2.900 persones amb discapacitat psicosocial contractades en 
aquests centres especials d’ocupació repartits per tot el territori nacional. Amb relació al suport 
en la inserció laboral i al manteniment de la feina en empreses del mercat ordinari, diverses 
entitats sòcies de FEAFES Ocupació gestionen més de 1.350 llocs de treball.118

Per encetar el debat sobre aquesta problemàtica que deriva en un problema social greu, l’any 
2018 FEAFES Ocupació va a celebrar el seu IV Congrés a Madrid sota el lema «Ocupant la salut 
mental: repte 50 % d’ocupació».119

A més, el moviment associatiu Salut Mental a Castella i Lleó fa temps que desenvolupa un 
programa d’ocupació d’acord amb el model dels itineraris personalitzats120 L’itinerari com a 
instrument per al model consisteix en la construcció d’un projecte de vida que permeti que 
la persona prengui les seves pròpies decisions facilitant-li els ajuts necessaris mitjançant 
intervencions planificades i transversals en cadascuna de les fases per les quals transita. Aquest 
objectiu ha d’assolir-se mitjançant el desenvolupament d’un itinerari flexible, però, alhora, 
coherent i amb el mínim possible d’interrupcions. Així, la inclusió d’una persona en un itinerari 

117. Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. (2016). «La salud mental en primera persona. Los comités de per-
sonas expertas». Revista Española de Discapacidad, 4(1), 241-247.
118. Més informació sobre FEAFES Ocupació: http://www.feafesempleo.org/nosotros.php.
119. Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. (14 de febrer de 2018). «La Confederación alerta de la alta tasa 
de desempleo entre las personas con problemas de salud mental». (Article en web).
120. Muñoz Escandell, I. (coord.). (2018). «Informe sobre el Estado de los derechos humanos de las personas 
con trastornos mentales en España 2017». Madrid: Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.
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d’ocupació l’activa i modifica el rol que té. Tot i que aquest model de treball no influeix sobre 
l’índex d’ocupació, sí que ho fa sobre la taxa d’activitat.

Des de 2015, 1.578 persones amb problemes de salut mental han participat en aquests itineraris 
d’ocupació i, avui dia, hi ha 1.225 persones actives.121 A més, al llarg d’aquests anys s’ha aconseguit 
que 673 s’insereixin laboralment.

El programa Itineraris d’ocupació presta un servei centrat en la persona i implica totes les parts 
que interaccionen amb ella i amb si mateixes. El projecte de vida és l’element de partida i principal 
en l’atenció i el suport a les persones, i està íntimament lligat als aspectes que cadascuna d’elles 
necessita i demanda. Garanteix l’empoderament i la participació de la seva xarxa social i família, 
i té en compte les propostes formulades per l’equip professional.

Segons les dades corresponents a l’any 2016 publicades per l’INE, el 85,70 % de les persones 
amb discapacitat per algun problema de salut mental no tenen feina. És a dir, més de vuit de 
cada deu persones amb problemes de salut mental no treballen. Ara bé, si es para atenció a la 
taxa d’activitat, s’observa que el 72,3 % de les persones amb problemes de salut mental estan 
inactives, cosa que, des del punt de vista de la Federació Salut Mental Castella i Lleó és encara 
més preocupant.122

Per tant, segons aquesta federació, intervenir sobre les taxes d’ocupació és complicat, per tal com 
hi influeixen molts factors i contextos econòmics i polítics. Tanmateix, intervenir per promoure 
l’«activació» de les persones, fer que aquestes se sentin útils i que la societat i les empreses 
valorin les seves capacitats per damunt de les discapacitats, pot ser relativament més senzill.

Activant la persona i oferint-li els ajuts necessaris, aconseguim que modifiqui el seu rol i la 
percepció sobre si mateixa, a més de potenciar-ne les capacitats, la qual cosa millora les taxes 
d’ocupació. Si extrapolem les dades del programa Itineraris d’ocupació i els comparem amb les 
de l’INE, s’observa que, en general, amb aquest model de treball s’ha assolit una taxa d’ocupació 
del 42,65 % (calculada sobre la base de les persones amb les quals treballa aquesta federació). 
És a dir, tres de cada set persones en Itineraris d’ocupació troben feina. Malgrat tot, les altres 
—aquestes quatre de cada set restants— almenys estan actives i participen en programes 
d’autonomia personal, de formació per a l’ocupació i d’oci, entre altres.

A més a més, l’any 2014 es va elaborar la Guía PARTISAM, editada per l’Associació Espanyola 
de Neuropsiquiatria i coordinada per la Confederació SALUT MENTAL ESPANYA (sota la seva 
denominació anterior de FEAFES). Aquesta guia va suposar en si mateixa un exercici de 
participació, perquè el comitè de redacció estava format per vuit persones amb trastorn mental 
i familiars, juntament amb vuit entitats i persones col·laboradores addicionals, dos professionals 
que van aportar assessoria científica i dos més en la coordinació de la publicació.

121. Federación Salud Mental Castilla y León. (17 de març de 2017). Empleo Salud Mental Castilla y León 
[Vídeo]. YouTube
122. Instituto Nacional de Estadística. (1 de desembre de 2017). El Empleo de las Personas con Discapacidad, 
año 2016. [Nota de premsa].
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La publicació inclou una descripció de la situació actual de la participació a Espanya, així com 
recomanacions per fomentar la participació real i una llista de bones pràctiques i experiències 
positives en les quals la participació ja s’està fomentant adequadament.123

Aquesta guia també pretén ser una eina per al foment de la participació de les persones usuàries 
dels serveis de salut mental (persones amb discapacitat psicosocial i familiars) en la gestió i 
el disseny dels serveis d’atenció a la salut mental. En aquest sentit, en primer lloc el llibre fa una 
contextualització de l’estat actual de la participació en aquest àmbit, incloent-hi recomanacions 
(dirigides especialment a professionals) perquè aquestes persones participin d’una manera 
real i efectiva. En segon lloc, la publicació també presenta una selecció d’experiències positives 
al voltant d’iniciatives de participació que s’han anat oferint en diversos recursos i serveis 
disponibles per a les persones amb problemes de salut mental.

Per consegüent, la Guia PARTISAM vol posar a disposició dels professionals i de les professionals 
eines per promoure la participació en els quatre blocs següents: àmbit social, estructural, polític 
i legal; recerca en salut mental i formació de professionals; gestió dels serveis, i processos 
individuals de recuperació i tractament propi.

Entre altres aspectes, compendia una sèrie de bones pràctiques d’arreu de l’Estat espanyol que 
presentem d’una manera succinta a continuació, tot i que podeu ampliar aquesta informació 
consultant el document de la guia.

I. Àmbit social, estructural, polític i legal

 σ Participació en lʼelaboració, la difusió, lʼavaluació i lʼactualització de lʼEstratègia en 
salut mental del Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat.

 σ Programa de ràdio Nikosia: cerca de vies alternatives en lʼàrea de salut mental.
 σ Estratègia «1 de cada 4» contra lʼestigma de la malaltia mental, desenvolupada per la
 σ Junta dʼAndalusia amb entitats del moviment associatiu.
 σ Col·laboració en mitjans de comunicació de lʼassociació ACEFEP de Ceuta i del Comitè 

Pro-salut Mental En Primera Persona de la Federació Salut Mental Castella i Lleó, FEAFES 
Castella i Lleó.

 σ Programa de sensibilització del Centre de Rehabilitació Psicosocial, del Centre de 
Rehabilitació Laboral i de lʼEquip de Suport Social Comunitari de Móstoles.

123. Fernández de Sevilla, J. P., San Pío, M. J., Mendoza, A., García, B., Briongos, E., Arévalo, J. M., Casal, J. C., 
Cañas, L. M., Moreno, M. i Velasco, R. (2014). Guía PARTISAM: promoción de la participación y de la autonomía 
en salud mental. Madrid: Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.
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II. Recerca en salut mental i formació de professionals

 σ Formació i sensibilització per a professionals i tècnics de lʼàmbit de la salut mental de 
lʼAssociació Sarau de Catalunya.

 σ Formació a professionals a Andalusia. Prevenció de les recaigudes clíniques en 
l’esquizofrènia: la visió de les persones del Grup Docent Alacant 2008 que pateixen el 
trastorn mental.

 σ Curs sobre problemes de salut mental per a professionals de l’associació murciana 
ASOFEM.

III. Gestió dels serveis

 σ Avaluació dels drets humans i de la qualitat de les instal·lacions de salut mental amb 
internament de la Conselleria de Salut del Principat d’Astúries.

 σ Disseny i gestió d’activitats d’oci inclusiu de l’Associació Sarau de Catalunya. Taules de 
salut mental organitzades per FECAFAMM (Catalunya).

 σ Òrgans de gestió en serveis comunitaris de salut mental de lʼassociació El Turó.

IV. Processos individuals de recuperació i tractament propi

 σ Projecte «Prospect» de la Confederació SALUT MENTAL ESPANYA.
 σ Formació de persones amb trastorn mental greu impartida per la Junta dʼAndalusia 

amb entitats del moviment associatiu.
 σ Participació i implicació en els centres i els recursos de la xarxa dʼatenció social en 

lʼelaboració i el desenvolupament del pla individualitzat dʼatenció de la Comunitat de 
Madrid.

 σ Participació en la gestió de les sales dʼoci comunitàries del Centre de Dia dʼajut i de 
suport social de Navalcarnero.

 σ Implantació dʼajut mutu en dispositius de salut mental de lʼassociació toledana ATAFES.

Finalment, convé recalcar que les persones amb discapacitat psicosocial han anat ocupant 
càrrecs diferents, incloent-hi directius i de presidència, en diverses entitats de SALUT MENTAL 
ESPANYA i de la mateixa Confederació.

14.1.2. Perspectives de futur

Per als òrgans de govern actuals de SALUT MENTAL ESPANYA, fer valer el dret a la participació de 
les persones amb problemes de salut mental és una prioritat estratègica d’importància cabdal, 
que està naturalment vinculada a la defensa dels drets humans i que, avui dia, ha esdevingut 
una garantia fonamental per al desenvolupament adequat i la sostenibilitat del moviment 
associatiu de l’àmbit de la salut mental.

En aquest sentit, les persones que integren el comitè estatal exerceixen habitualment de 
portaveus davant els mitjans de comunicació, intervenen en jornades i taules rodones a tot 
el país, i canalitzen i dinamitzen la informació i l’intercanvi d’experiències entre les entitats 
autonòmiques i la Confederació.
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Els òrgans de govern seguiran promovent-ne la participació en les activitats de la Confederació, 
ja que consideren que el comitè és una eina vital d’enorme transcendència perquè SALUT MENTAL 
ESPANYA pugui, d’una banda, complir la missió que el moviment associatiu de familiars i persones 
amb trastorn mental li ha encomanat i, d’altra banda, donar resposta al compromís estratègic 
sobre el foment de l’empoderament i l’assoliment d’objectius pel que fa a la incidència social 
i política.

Finalment, amb vista al curt termini i al mitjà, s’està procurant l’elaboració de projectes i plans 
amb els quals fer valer el dret a la participació i al govern de les persones amb problemes de 
salut mental en el moviment associatiu i en totes aquelles decisions que els afecten i amb les 
quals puguin reforçar l’ajuda mútua i l’intercanvi d’experiències i de coneixement.

14.2. Testimonis

Elena Briongos.124 Presidenta de la Federació de Salut Mental Castella i 
Lleó

El que ens durà junts cap endavant és la participació plena, el fet de 
ser en societat, d’eliminar l’estigma i creure’ns el que som: persones, 
sense etiquetes”.

124. Cisneros, B. (17 de febrer de 2019). «Elena Briongos: “lo que nos llevará juntos hacia delante es la parti-
cipación plena, eliminar el estigma y creernos lo que somos”». Diario de la Ribera.

“
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