
TAUL A DE CONT INGUT

Sol·licituds de compareixença acumulades relatives a la salut mental
356-00158/11, 356-00159/11 i 356-00177/11 3

Compareixença d’una representació de la Federació Salut Mental Catalunya per a in-
formar sobre les actuacions en defensa de les persones amb problemàtiques de salut 
mental i llurs familiars
357-00134/11 4

Compareixença d’una representació de d’AMMFEINA Salut Mental Catalunya per a 
informar sobre les actuacions en defensa de les persones amb problemàtiques de 
salut mental i llurs familiars 
357-00135/11 7

Compareixença d’una representació de la Plataforma per a la Defensa de l’Atenció 
Pública en Salut Mental a Catalunya per a exposar els resultats d’un document elabo-
rat per la Plataforma sobre la situació actual en l’àmbit de la salut mental
357-00136/11  26

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · segon període · sèrie C · núm. 155

Comissió de Salut

Sessió 9, dimecres 15 de juny de 2016

Presidència de la I. Sra. Alba Vergés i Bosch



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització 
del paper reciclat en el Parlament 
i en els departaments de la 
Generalitat, adoptada el 30 d’abril 
de 1990.

El Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya (DSPC) reprodueix 
només les intervencions orals 
fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya 
la intervenció es pot consultar a 
l’expedient de la comissió.

Imprès a Multitext, SL

ISSN: 0213-7976 (general) 
0213-7992 (sèrie C) 
DL: B-3.468-1982

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC C 155
15 de juny de 2016

Sessió 9 de la CS 3 

Sessió 9 de la CS

La sessió de la Comissió de Salut (CS) s’obre a les tres de la tarda i cinc minuts. Presi-
deix Alba Vergés i Bosch, acompanyada de la secretària, Montserrat Vilella i Cuadrada. As-
sisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Montserrat Candini i Puig, Anna Caula i Paretas, Montserrat 
Fornells i Solé i M. Assumpció Laïlla i Jou, pel G. P. de Junts pel Sí; Martín Eusebio Barra 
López i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Maria Rosa Ibarra Ollé i Raúl 
Moreno Montaña, pel G. P. Socialista; Marta Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya Sí que es 
Pot; Santi Rodríguez i Serra, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Eulàlia Reguant i 
Cura, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el president de la Federació Salut Mental Catalunya, Is-
rael Molinero Blanco, acompanyat de la directora tècnica, Marta Poll Borràs; la secretària 
d’AMMFEINA Salut Mental Catalunya, Nuria Martínez Barderi, acompanyada del coordina-
dor, Leandro Tacons Garcia, i els membres de la Comissió Permanent de la Plataforma per a 
la Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya Joan Tremoleda i Sintes, Claudia 
Andrea Vásquez Leichtle, Àngels Vives i Belmonte i Francesca Zapater i Torras. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Salut Mental Ca-

talunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les actuacions en defensa de les 
persones amb problemàtiques de salut mental i llurs familiars (tram. 356-00158/11). Mont-
serrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jorge Soler González, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista, Alba-
no Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Santi Rodríguez 
i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, del 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença.

2. Sol·licitud de compareixença d’una representació de d’AMMFEINA Salut Mental Ca-
talunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les actuacions en defensa de les 
persones amb problemàtiques de salut mental i llurs familiars (tram. 356-00159/11). Mont-
serrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jorge Soler González, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista, Alba-
no Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Santi Rodríguez 
i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, del 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma per a la Defensa de 
l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya davant la Comissió de Salut perquè exposi els 
resultats d’un document elaborat per la Plataforma sobre la situació actual en l’àmbit de la 
salut mental (tram. 356-00177/11). Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí, Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, 
del Grup Parlamentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Ca-
talunya Sí que es Pot, Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

La presidenta

Bé, doncs, bona tarda a totes i a tots, i comencem la Comissió de Salut d’avui amb 
diferents compareixences sobre l’àmbit de salut mental, prou important per tractar-los a 
la Comissió de Salut del Parlament.

Sol·licituds de compareixença acumulades relatives a la salut mental

356-00158/11, 356-00159/11 i 356-00177/11

En primer lloc, com que eren sol·licituds de compareixença que no estaven votades 
però sí que estaven presentades per tots els grups, m’agradaria demanar si es pot apro-
var per assentiment les compareixences que fem avui. Sí? (Pausa.) Doncs, perfecte, 
s’aproven per assentiment les tres compareixences.
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Compareixença d’una representació de la Federació Salut Mental 
Catalunya per a informar sobre les actuacions en defensa de les 
persones amb problemàtiques de salut mental i llurs familiars

357-00134/11

En primer lloc, compareixeran conjuntament des de la Federació Salut Mental Cata-
lunya i des de d’AMMFEINA Salut Mental Catalunya, i cedeixo la paraula, en primer 
lloc... Perdó, voldria agrair que sigueu aquí i que vingueu a comparèixer aquí al Parla-
ment, i també perquè no se us ha demanat amb gaire temps d’antelació i, per tant, sé que 
és un esforç sempre quadrar agendes per a tothom, no només per a nosaltres i, per tant, 
això us ho agraïm molt.

Doncs, en primer lloc, passo la paraula a l’Israel Molinero Blanco, president de la 
Federació Salut Mental Catalunya

Israel Molinero Blanco (president de la Federació Salut Mental Catalunya)

Bona tarda a tots i totes. Bé, primer de tot, agrair que des del Parlament s’hagi comp-
tat, una vegada més, amb Salut Mental Catalunya. Intentarem aprofitar aquesta compa-
reixença a la Comissió de Salut per donar una visió al més sintètica possible de la situa-
ció de la salut mental a Catalunya i us demanarem suport perquè ens ajudeu a resoldre 
el greuge històric que pateix la salut mental.

Per començar ens presentarem. Salut Mental Catalunya és una aliança entre la Fe-
deració Salut Mental Catalunya –valgui la redundància– i AMMFEINA Salut Mental 
Catalunya, dues entitats que fa anys que treballen o que treballem amb la mateixa visió 
de la salut mental, i que hem aplegat esforços, aglutinant més d’un centenar d’entitats 
socials d’arreu del territori català.

En nom de la federació intervindré inicialment jo mateix, Israel Molinero, el seu 
president, i en nom d’AMMFEINA intervindrà, a continuació, la Nuria Martínez, al 
meu costat, de la junta d’AMMFEINA i secretària. També comptem amb nosaltres 
amb la Marta Poll, directora de la Federació Salut Mental Catalunya, i amb el Leandro 
Tacons, director d’AMMFEINA Salut Mental Catalunya, que recolzaran les nostres in-
tervencions quan ens plantegeu dubtes i demaneu aclariments. De fet, hem volgut ser-hi 
tots quatre, també, per donar equitat territorial a aquesta intervenció –Girona, La Gar-
riga, Santa Coloma, Barcelona, està una mica descompensat, tenim algú de Tarragona?, 
bé–, i també equitat de gènere, eh?, vull dir, afortunadament, això ho hem aconseguit. Bé.

Perquè tinguem una idea inicial de l’enfocament comú de les dues entitats, us es-
mento tres pilars bàsics del que defensem Salut Mental Catalunya, o sigui, l’aliança. 
Com a primer pilar, la defensa i la protecció dels drets de les persones que viuen o han 
viscut un problema de salut mental en primera persona. És per nosaltres un objectiu 
prioritari –prioritari. En aquest sentit, coincidim plenament amb el que assenyala com 
a prioritat el Pla d’Acció sobre Salut Mental 2013-2020 de l’Organització Mundial de la 
Salut.

Hi ha molts àmbits en què caldria incorporar la perspectiva dels drets. Ens preocupa 
especialment el tractament a les persones en les unitats d’hospitalització. Valguin com 
a exemple del que comentàvem el que té a veure, per exemple, amb la informació que es 
dóna a les persones i també amb la participació en aquests espais d’hospitalització. Cre-
iem que, en moltes ocasions, no es respecten com hauria de ser tots els drets de les per-
sones. I com allò que cal replantejar d’una manera més important, un exemple més, la 
manera com s’apliquen en ocasions les contencions mecàniques. Creiem que hi ha molt 
a dir en com s’està aplicant en algunes ocasions, no a tot arreu, evidentment.

Com a segon pilar de la nostra defensa, la nostra defensa del model d’inclusió comu-
nitari, que per nosaltres és un objectiu bàsic. Un objectiu bàsic que ha de ser aconseguir 
la plena inclusió en la seva comunitat de les persones amb un trastorn mental. Per tant, 
segon pilar, el model d’inclusió comunitari. I un tercer pilar que ens uneix, i molt, és la 
necessitat d’una abordatge integral de la salut mental. Cal que arreli fortament a la so-
cietat que la salut mental ha de tenir un tractament pluridisciplinari i que és prioritari 
fer-ho des de moltes àrees simultàniament: educació, salut, acció social, justícia, treball, 
habitatge i moltes més. 

Pel que fa a la Federació Salut Mental Catalunya, que presideixo, només un parell de 
precisions més. Som una federació d’entitats que aglutina familiars i persones amb un 
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problema de salut mental en experiència pròpia. En aquest moment representem 64 en-
titats molt repartides per tot el territori català. Ens hauria agradat que una persona amb 
problemes de salut mental hagués intervingut avui aquí, en aquesta compareixença. Des 
de la federació treballem per apoderar-los i molts ja estan molt ben preparats, eh?, per 
fer-ho. Programes ambiciosos com l’«Activa’t», que està en fase pilot i que confiem que 
s’acabi incorporant a la cartera de serveis, ens estan donant eines potents per garantir 
que les persones que pateixen problemes de salut mental lluitin i defensin els seus drets 
personalment. Confiem que en la propera compareixença al Parlament hi pugueu sentir 
la seva veu. De moment, com que ja formen part de la nostra junta i dels nostres espais 
de decisió, sentim que estan avui amb nosaltres.

Vull dedicar també un minut a situar el context de la compareixença d’avui. Vàrem 
tenir una trobada prèvia aquesta primavera amb la presidenta del Parlament i ella matei-
xa ens va expressar que la Comissió de Salut podia ser l’interlocutor ideal de les deman-
des que li estàvem plantejant. Prèviament, concretament el 23 de juliol del 2015, aquest 
Parlament va aprovar una declaració institucional unànime de suport al Pla interdepar-
tamental de salut mental i addiccions. Sempre he de fer una parada per llegir aquesta 
paraula; per tant, com també és conegut, almenys en el sector de la salut mental, com a Pla 
integral, a partir d’ara l’esmentaré d’aquesta manera si en torno a parlar. La nostra enti-
tat hi va participar activament perquè s’assolís el consens i s’aprovés la declaració. 

Ara compareixem a la Comissió de Salut, tot i que la nostra voluntat és comparèixer 
en d’altres, evidentment si se’ns obren les portes. La nostra visió transversal de la salut 
mental i la necessitat indefugible d’un abordatge integral ens impulsen i obliguen a fer-
ho. Dir que en aquesta mateixa visió fa que la nostra intervenció, tot i que posarà un 
dels accents en els aspectes tradicionalment gestionats des de Salut, en plantejarà d’al-
tres vinculats a les àrees d’acció social, treball o educació. No creiem que, en coherèn-
cia, ho puguem fer d’una altra manera.

Dedico ara un moment a contextualitzar la magnitud de la salut mental. Les proble-
màtiques de salut mental afecten un gran nombre de persones i suposen un gran impac-
te personal, social i econòmic. Cal que com a societat prenguem consciència que no es 
tracta d’un problema personal, sinó d’un problema social, de gran abast i que va en aug-
ment. Només un parell de dades rellevants i un parell de consideracions que dimensio-
nen a la perfecció l’abast de les problemàtiques de la salut mental. Més de 230.000 cata-
lans i catalanes van ser atesos en els serveis especialitzats de salut mental, els CSMA i 
els CSMIJ, en el 2014. Això són dades de la central de resultats, eh?, per tant, dades de 
la Generalitat. El 2014 els infants i joves atesos als CSMIJ van augmentar un 7 per cent; 
aquesta seria una segona dada que trobem molt rellevant. Malauradament, no disposem 
de dades de prevalença en salut mental que siguin realment fiables, eh?, de les que ja 
puguem afirmar que ens creiem. Moltes persones no fan un ús continuat dels serveis de 
salut, i això fa, doncs, que l’ús de serveis no tingui una relació directa amb la gent que 
pateix un problema de salut mental, i pot haver-hi molta més gent.

Valgui una dada curiosa que ho reforça. Un 30 per cent dels ingressos en les uni-
tats psiquiàtriques d’aguts no havien estat atesos prèviament als CSMA. Per tant, pot 
haver-hi diverses raons però, en tot cas, una d’elles és que segurament hi ha més de la 
que va habitualment als CSMA que té problemes seriosos de salut mental. Tampoc ser-
veixen les dades sobre persones amb problemes en salut mental amb certificat de dis-
capacitat, perquè molts no ho demanen. En el món de la salut mental no tothom pensa 
que ha de demanar el certificat de discapacitat. Tot i això, en l’actualitat el 20 per cent 
de les discapacitats són persones amb problemes de salut mental. És la segona causa de 
discapacitat de Catalunya i la que més augmenta, tot i això, tot i que no tothom demana 
aquest reconeixement de discapacitat.

I ara ja entrant en un terreny molt més concret, plantejarem un gran propòsit i un 
seguit d’eines que s’han de modificar, implantar, reconduir o simplement acabar de des-
plegar, que ens permetrien l’assoliment d’aquest ambiciós objectiu, d’aquest propòsit. 
Reclamem una aposta ferma i decidida pel desplegament d’un model inclusiu, d’inclu-
sió comunitària en salut mental. Un model d’inclusió comunitària en salut mental seria 
el nostre gran propòsit. Aquest propòsit que plantegem és una de les prioritats que s’ha 
marcat l’Organització Mundial de la Salut en el seu Pla d’Acció 2013-2020, per tant, 
coincideix amb el nostre propòsit des de Salut Mental Catalunya. El model inclusiu està 
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clarament definit a nivell autonòmic i estatal, però encara no s’han destinat els recursos 
econòmics i humans per convertir-ho en una realitat. N’hem parlat moltes vegades, ho 
tenim definit en molts documents, en molts plans, però falta poder plasmar un model 
realment inclusió o d’inclusió comunitària. 

Parlaré una mica de les eines que ens poden permetre arribar a aquest propòsit. La 
primera eina és l’increment de serveis i programes inclusius específics per la salut mental. 
Encara a dia d’avui tenim un model molt centrat en l’atenció hospitalària. Ens cal donar-li 
la volta, desplegant molts més programes d’atenció comunitària, no tan sols en l’àmbit de 
salut, sinó d’inclusió social, d’habitatge, de l’àmbit laboral. Una dada absolutament reve-
ladora: el 40 per cent del pressupost de Salut es destina a l’hospitalització enfront dels 
programes de suport a la comunitat. Per nosaltres encara és una proporció massa elevada 
del pressupost de Salut. Especialment greu és que encara tinguem prop de dues mil per-
sones en centres psiquiàtrics de mitjana i llarga estada. Cal d’una vegada per totes que 
siguem capaços de concloure aquesta reconversió a tots els territoris. En alguns, com Gi-
rona, s’ha fet i s’ha fet de forma satisfactòria. No hi ha motiu per no enfrontar-ho arreu.

Segona eina que volíem plantejar –està molt vinculada a l’anterior–, és garantir l’es-
tabilitat dels serveis que es presten tant a les persones que pateixen un problema de salut 
mental, com a les seves famílies. Tenim programes rellevants en salut mental que no es-
tan inclosos a la cartera de serveis, com poden ser el Programa de suport a la primària. 
Per fer una idea, podria ser un programa que tracta que els casos de salut, diguem, men-
tal es puguin tractar des dels centres de primària habituals i no tinguin d’arribar sempre 
al CSMA, amb el recolzament dels CSMA, evidentment. 

Un altre programa que està en aquesta situació, que no forma part de la cartera de 
serveis, seria el Programa de seguiment individualitzat, que ajuda a fer un seguiment 
dels casos que es podrien desvincular del sistema. Un altre programa seria el Programa 
de psicosi incipient; un programa molt important per nosaltres, perquè intenta resoldre 
les situacions de salut mental des del principi, eh?, per aconseguir un millor pronòstic. 
I un altre programa, en aquest sentit, que també té aquesta dificultat de no estar inclòs 
a la cartera de serveis, seria el programa «Salut i Escola», un programa que ens permet 
treballar amb tots els col·lectius que treballen a l’àmbit de les escoles. Aquests progra-
mes no tenen consideració de serveis, i això ha fet que no s’incorporin a la programació 
territorial i no s’acabin de desplegar. 

En altres àmbits estem en una situació semblant. I per exemple, el Programa de su-
port a l’autonomia a la pròpia llar, que podria permetre a moltes persones fer una vida 
plenament autònoma i que depèn d’Afers Socials, no té previst el seu creixement al no 
haver estat inclòs en la programació territorial. I estem així, aturats, eh?, amb un pro-
grama que valdria la pena fer créixer.

La tercera eina que us volíem plantejar és assolir una equitat territorial en el desple-
gament dels recursos. Alguns territoris tenen un dèficit de recursos públics que posen en 
dificultat la continuïtat assistencial. Alguns programes només estan desplegats en alguns 
territoris. Valgui com a exemple el Programa de suport a la primària que està desplegat 
en un 72 per cent del territori en el cas dels CSMA, en el cas dels CSMIJ encara amb un 
percentatge molt més baix de territoris. En alguns territoris, les places de residència o 
llars amb suport són pràcticament inexistents. Tenim, per tant, un important desequilibri 
territorial que provoca diferències en l’accés als recursos que no són de rebut. 

La quarta eina que us volíem plantejar és prioritzar l’abordatge des de la prevenció 
i la promoció. L’Organització Mundial de la Salut confirma que el 75 per cent dels pro-
blemes de salut mental comencen abans dels divuit anys. La Federació de Salut Mental 
de Catalunya, conjuntament amb la Fundació Pere Tarrés, vàrem presentar un informe 
sobre la situació a Catalunya de la salut mental d’infants i adolescents la setmana pas-
sada. L’informe deixava clar que hi havia un gran camí per recórrer en la prevenció i en 
la promoció; que cal un treball coordinat entre CSMIJ, CDIAP, EAP i tots els elements 
que hi participen, tant en l’àmbit de l’educació, com de la salut, com dels afers socials; que 
cal formar i donar eines als professionals de l’educació. Vaja, que tenim molta feina a 
fer. La prevenció i la promoció són una prioritat europea i cal que a Catalunya definim 
una estratègia per avançar-hi. 

La cinquena eina que us volíem comentar és la millora de la qualitat dels progra-
mes i serveis i la seva avaluació. Cal que tots els serveis i programes segueixin un pro-
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cés d’avaluació, es generin dades i aquestes siguin transparents. A la vegada, cal que 
aquests serveis comptin amb iniciatives de psicoteràpia, eh?, que donin un plantejament 
molt més biopsicosocial i no tan biomèdic; que dins dels serveis trobem espais de su-
port emocional per a les famílies. En aquest sentit, des de les famílies veiem moltes 
mostres de desorientació, les patim, eh?, en molts serveis, de falta d’informació, de ve-
gades, de pocs canals de participació i de decisió sobre les teràpies, en alguns d’aquests 
serveis, d’acompanyament, falta acompanyament. Cal que els serveis millorin, i molt, la 
qualitat pel que fa a l’acompanyament a les famílies. 

I com a sisena i última eina, d’aquest llista d’eines que estem proposant per asso-
lir aquest propòsit de la inclusió comunitària, cal un abordatge transversal de la sa-
lut mental. Tenim un pla integral desenvolupant-se, eh? Per a Salut Mental Catalunya, 
el Pla integral és una eina fonamental, una gran oportunitat de fer realitat l’abordatge 
transversal. Des del Parlament es va fer una declaració institucional a la qual ens hem 
referit abans, amb la qual tots els grups parlamentaris vàreu estar d’acord que és cabdal 
l’atenció integral en salut mental. La realitat, per això, ens preocupa; el Pla integral ha 
treballat durant aquests anys definint objectius, planificant, redefinint models i ha estat 
un exercici profitós que ha permès començar a treballar d’una altra manera, de manera 
més coordinada, entre departaments diferents com Salut i Educació, com Afers Socials 
i Treball. Però hem arribat a definir i desenvolupar poques accions concretes. Cal, per 
tant, una aposta decidida i calen recursos humans i econòmics per fer-ho. Cal donar-li 
un impuls molt més important i, en això, el Parlament creieu que pot agafar un bon 
compromís i ens pot ajudar. 

I ara li passaré la paraula a la meva companya, la Nuria.

La presidenta

Bé, doncs, moltes gràcies, senyor Israel Moreno..., ai, Molinero, perdó.

Compareixença d’una representació de d’AMMFEINA Salut Mental 
Catalunya per a informar sobre les actuacions en defensa de les 
persones amb problemàtiques de salut mental i llurs familiars 

357-00135/11

I ara li passo la paraula a la senyora Nuria Martínez, secretària d’AMMFEINA Sa-
lut Mental Catalunya.

Nuria Martínez Barderi (secretària d’AMMFEINA Salut Mental Catalunya)

Hola, bona tarda. Primer, us vull donar les gràcies per donar-nos l’oportunitat avui 
de parlar d’un tema que, des d’AMMFEINA, que és l’entitat a la qual represento, pen-
sem que és un repte de futur a curt termini. Jo vinc en nom d’AMMFEINA, que és una 
agrupació catalana d’entitats per a la inserció laboral de persones amb trastorn mental, 
i aquesta agrupació neix ara farà deu anys amb la missió de promocionar recursos i ser-
veis a través dels quals aquestes persones amb problemàtiques de salut mental pogues-
sin accedir d’una manera efectiva, amb igualtat d’oportunitats, a l’accés, a la permanèn-
cia i a la promoció en l’àmbit laboral, en les condicions òptimes de dignitat i qualitat 
que en són mereixedores.

Actualment, la nostra entitat, la nostra agrupació està formada per trenta entitats 
socials de tot el territori de Catalunya. Som entitats sense ànim de lucre que oferim di-
versos recursos d’inclusió sociolaboral a més de tres mil persones amb aquesta proble-
màtica. Els serveis que oferim són molt amplis, perquè veiem el treball, també, d’una 
manera molt àmplia. O sigui, des de la capacitació, la formació, la mateixa contractació 
en centres especials de treball o empreses d’inserció i després l’acompanyament o el su-
port en el mercat laboral.

També, si algú té interès en la nostra agrupació i després ho voleu mirar, veureu que 
també moltes de les entitats realitzem altres recursos o realitzem altres serveis com, per 
exemple, el tema de l’habitatge. Moltes de les entitats ens hem vist abocades a acabar, 
també, fent aquesta prestació d’habitatge perquè, amb molta claredat –em penso que es-
tem en un lloc on es pot parlar de manera molt clara–, és molt difícil treballar si no tens 
casa. Costa molt de mantenir el lloc de feina si no saps on has d’anar a dormir. Per tant, 
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ens hem vist abocats a realitzar d’altres serveis que si bé no eren el nostre objectiu pri-
mer, era necessari per aconseguir-lo.

Volem o prenem la paraula, aprofitem aquesta oportunitat per explicar-vos, doncs, la 
importància que té el treball en l’àmbit de la salut mental. De fet, quan ens varen dir que 
podíem venir a aquesta compareixença, sí que és cert que va ser molt ràpid i que potser 
no ens ho hem preparat de la manera que ens hauria agradat. A mi el problema que se’m 
va plantejar, que és l’habitual en el meu dia a dia de treball, és com explico als mem-
bres de la Comissió de Salut que el treball també és salut. Perquè estic acostumada, ha-
bitualment, que, bé, tenim una tendència a dividir la persona en parts, no?, i la persona 
és mare, és filla, és treballadora, és malalta mental, però a l’hora de la veritat, quan tu 
només tens el problema, tu ets tota una persona, no se’t pot dividir. Llavors, ens passa 
moltíssimes vegades que anem al Departament de Salut per dir que el treball també és 
salut i ens diuen: «Nosaltres del treball no en sabem res.» Te’n vas al Departament de 
Treball i et diuen: «Nosaltres de salut no ens sabem res.» La qual cosa, des del nostre 
punt de vista, és una greu equivocació, i estem aquí per dir-vos la nostra opinió i que ho 
tingueu en compte, d’acord?

És important fer aquest abordatge de la persona com a persona, amb totes les se-
ves circumstàncies, i no només les persones amb malaltia mental, eh?, les altres també. 
Sentireu que nosaltres parlem de persones amb malaltia mental i persones normals per-
què és una manera de parlar, perquè dels normals també en podríem parlar a part, eh?; 
no és només un tema, és per diferenciar a l’hora de parlar.

Bé, el treball entenem que té dues vessants molt i molt importants i que tenen una 
real afectació en les persones, tant en aquelles que pateixen problemes de malaltia men-
tal com no. Nosaltres estem més avesats a treballar en l’àmbit de les persones que tenen 
malaltia mental, d’acord?, i en aquest primer vessant, el treball és terapèutic, és com una 
medecina, per explicar-ho de manera simple. Encara que quan es digui així hi hagi per-
sones que no ho acaben d’entendre, tot i que cada vegada hi ha més persones de caràcter 
rellevant en l’àmbit de la psiquiatria que entén que el treball forma part d’una rehabilita-
ció d’aquestes persones, molt important.

El treball no cura, no cura aquestes malalties. El treball l’únic que fa és estructurar 
la persona, donar-li un ordre, sentir-se útil, poder ser un agent econòmic com qualse-
vol altre, esdevenir, també, una persona com les del seu entorn. Jo us agrairia que avui, 
si teniu un moment –no sé, abans d’anar a dormir; suposo que ara esteu en una època, 
també, complicada, amb les eleccions i tot això–, féssiu un petit pensament. Penseu que 
demà no tinguéssiu res a fer, res. I això un altre dia, i un altre dia, i un altre dia. Que no 
hi hagués, a la vostra vida, cap sensació ni de problemes, que formen part de la vida, ni 
d’alegries, sinó que –jo a vegades ho dic així, ironitzant– el teu objectiu fos fumar i mi-
rar l’Ana Rosa Quintana. Home, la veritat és que és un objectiu pobre. No dóna un sentit 
a la teva vida. El treball aporta aquest sentit, per petit que sigui, i això ajuda molt aques-
tes persones a millorar, també, en el seu tractament.

És també una despesa, que ja hem après amb el temps que hem de parlar del tema 
econòmic. És també una eina que permet rebaixar moltíssim la despesa sanitària. Hi ha 
molts estudis fets en aquest àmbit, quasi tots de caràcter europeu perquè, com ha dit el 
meu company abans, el problema és que ens trobem que no hi ha dades, no tenim da-
des nosaltres, no..., és amb base en el que les entitats anem fent, però no existeixen dades 
que, de manera global, ens indiquin quina és la magnitud del problema. Però, en tot cas, 
una de les nostres entitats sí que farà uns anys va fer un petit estudi amb els recursos que 
tenia, que el va titular Funcionamiento clínico de una cohorte de pacientes con trans-
torno mental severo, antes y después de una intervención de inserción laboral. Aquest 
estudi el va fer una de les nostres entitats, Pere Mata, de Reus, i va fer-ho a través d’una 
epidemiòloga de l’hospital psiquiàtric, l’Ana Milena Gaviria. Aquest estudi, el que va 
fer és agafar un grup de persones que patien aquests tipus de malalties, els trastorns 
mentals severs, i en va fer un acompanyament durant els dos anys abans de l’entrada a 
un servei d’inserció i després, mentre ja estaven inserits. I el resultat, entre d’altres, és 
que la incidència de recaigudes, de les recaigudes de la malaltia, es passava del 39 per 
cent quan no estàs fent res a un 18 per cent quan fas alguna cosa. La mitjana de l’estada 
hospitalària era de vint-i-set dies de mitjana, a l’època que no estaves fent res, a 3,9 dies 
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quan estaves treballant. Per tant, la despesa hospitalària passava d’uns sis mil euros a 
set-cents euros. 

Destacar també que, segons l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria, una perso-
na sana sense feina té el risc d’entre dos i set cops més elevat de patir un trastorn men-
tal que algú que sí que en té. Per tant, si a sobre ja tens el trastorn mental, això també 
s’agreuja. Desgraciadament, això que si les persones no treballen afecta la seva salut 
mental, per a les entitats que treballem en el dia a dia a la trinxera en aquest àmbit és 
una cosa evident, malgrat que per a la resta de la societat ho ha estat en el moment que 
ens ha arribat una important crisi, que ha provocat que la majoria de persones fossin 
vulnerables a la pèrdua de feina. I això ho hem vist en les notícies, en el diari, on un una 
de les habituals notícies recurrents era, doncs, que s’incrementaven les visites als cen-
tres de salut mental pel tema de l’atur de llarga durada.

Bé, això ha fet, és veritat, a nivell d’alguns ajuntaments o d’àmbit més local, que 
és en el que jo em moc, a tenir una mica més de sensació que està passant alguna cosa  
i que aquest tema s’ha de tractar. Però, a l’hora d’abordar aquesta problemàtica, el primer 
que ens trobem és que no hi ha dades. Jo us en donaré unes quantes. No ha sigut possi-
ble d’aquí, a Catalunya, perquè caldria remuntar-nos a l’any 2008; per tant, he utilitzat 
les que nosaltres disposem de l’INE, que publica cada any, al desembre, un informe que 
és El empleo de las personas con discapacidad, que sempre fa referència a l’any ante-
rior. Jo..., ens hem basat en el de l’any 2015, per tant, les dades fan referència al 2014 i 
ens diu que l’any 2014, el 84 per cent de les persones amb certificat de discapacitat le-
galment reconeguda associat a una qüestió de salut mental no tenia feina. No sabem res 
de les persones que no tenen aquest certificat de discapacitat i no sabem si treballen o 
no treballen, no tenim cap tipus d’informació. Només unes 250.000 persones amb dis-
capacitat pel trastorn mental en edat de treballar estava treballant en aquells moments.

Per tipologia de discapacitat, el trastorn mental registra la taxa més baixa d’atur, 
estan sobre un 15 per cent, seguit de la discapacitat intel·lectual, sobre un 17 per cent, 
i ja més lluny trobaríem els de la discapacitat auditiva, amb un 44 per cent i la visual, 
amb un 33 per cent. Hi ha, doncs, molta feina a fer en aquest camp. I la situació, des del 
nostre punt de vista, només pot ser qualificada de molt precària. El treball, però, us he 
dit abans, té un altre vessant que pensem que no es pot oblidar i que és un aspecte que 
també s’ha de tenir en compte en l’àmbit de la salut i més especialment en l’àmbit de la 
prevenció. Aquí sí que ens hem hagut de referir a alguna documentació europea, com 
la que fa l’Agència Europea per la Seguretat i la Salut en el Treball, que fa una enquesta 
que s’anomena Enquesta europea en empreses sobre riscos emergents, on es destaca que 
el risc més comú en un entorn laboral és el psicosocial. Un element sobre el qual la per-
cepció de les empreses és que és molt difícil de gestionar, i ho és, és cert.

En aquest sentit, cal destacar que les empreses de l’Estat estan per sota de la mitja-
na europea a l’hora de desenvolupar plans per prevenir l’estrès laboral i amb procedi-
ments per abordar l’assetjament moral o el fustigament, els casos d’amenaces, d’abusos 
o d’agressions. En definitiva, podríem dir que les nostres empreses no són saludables. 
S’estima que el cost, diguem-ne, dels trastorns de la salut mental a Europa està per so-
bre dels 240 milions d’euros a l’any i que el 50 per cent de l’absentisme laboral de la 
Unió Europea està causat per problemes de salut mental.

També es considera, segons els estudis, ens indiquen que les baixes relacionades 
amb temes de salut mental són baixes molt llargues, que, evidentment, tot això afecta la 
productivitat de l’empresa. També ens diuen moltes altres dades, però per no, aquí, ata-
peir-vos d’informació, que entre un 50 o un 60 per cent dels dies de feina que es perden 
són per problemes relacionats amb salut mental. De fet, el que us venim a demanar és 
que cal començar a prendre mesures, també, en l’hàbit de la prevenció en l’àmbit labo-
ral, que és el que nosaltres, com a feina, tractem de manera més directa, la resta ja us els 
ha explicat l’Israel de manera molt més àmplia, i pensem que cal fer-ho a curt termini; 
pensem que ja no hi ha temps a pensar-nos-ho, a mirar-nos-ho, a discutir-ho: cal fer al-
guna cosa.

Per acabar la meva intervenció, us voldríem fer un prec: pensem de veritat que cal 
començar a treballar de manera seriosa i d’acord amb les necessitats reals de la proble-
màtica de salut mental que té el nostre país. S’ha de fer des d’aquesta doble vessant: s’ha 
de fer des de la prevenció –és molt important– i s’ha de fer des de l’actuació directa en 
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els casos que ja tenim actualment. Però això està creixent, ens arriben a les nostres en-
titats cada cop més persones amb col·lectius molt diferents, tant de joves com de perso-
nes grans, que tenen aquests problemes, i això ha de començar ja, no podem perdre més 
temps. Evidentment, cal estudiar la implementació de les mesures que siguin necessà-
ries, però això és una cosa que hauria d’ocupar, des del nostre punt de vista, moltes de 
les comissions del Parlament. No es pot tractar de manera sectorial o tancada, s’ha de fer 
d’una manera oberta.

Per tant, nosaltres us proposaríem –però això, evidentment, és una cosa que haureu 
de decidir vosaltres si es pot fer–: cal començar a treballar amb mesures legislatives 
d’acord amb aquest abordatge integral, i això és molt important. Cal començar a fer un 
treball interdisciplinari. Si es fa un grup de treball cal que en aquest grup de treball hi 
hagi persones de l’àmbit laboral, de l’àmbit social, de l’àmbit de la justícia, de l’àmbit de 
l’educació, s’ha de fer d’una manera interdepartamental, a mi no em costa tant de dir, 
però, vaja... (Se sent: «Ets de Girona». Rialles). Estem sobrevalorats els de Girona, últi-
mament.

Hauríem, evidentment, d’acompanyar-ho amb recursos econòmics. És important, és 
molt important, estem treballant pel futur de la salut, de la ciutadania. No hi ha cosa més 
important que això! N’hi ha moltes, d’importants, però aquesta ho és molt, d’important. 
Si no hi ha salut, podria no haver-hi ciutadania; per tant, comencem pel començament.

Evidentment, s’han d’incrementar els recursos i s’ha de donar una certa estabilitat 
i s’han de coordinar els serveis. No pot ser que una persona perdi la feina, que ha cos-
tat tant d’aconseguir, perquè té una descompensació i el seu centre de salut mental no li 
dóna hora fins d’aquí a tres mesos, no pot ser! Quan es tracta del tema laboral –i d’altres 
també–, pel tema laboral hi ha d’haver una rapidesa immediata, perquè la persona hi 
surt guanyant, l’empresa hi surt guanyant i la societat hi surt guanyant, i els pressupos-
tos també, també hi surten guanyant.

Només això. Espero que us hàgim interessat el suficient com per fer-nos preguntes 
sobre aquest tema.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. No ho dubtis, d’això, i per tant ara passaré la paraula als di-
ferents grups parlamentaris. 

Comencem amb el grup parlamentari de Ciutadans, el diputat Martín Eusebio Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, señora presidenta. Yo, en primer lugar, quería deciros gracias a vosotros; 
dar hoy las gracias por recibiros, no: gracias a vosotros por venir. Además, estamos 
ante un problema que yo creo que lo habéis centrado muy bien, un problema que gene-
ralmente siempre aquello de salud mental, salud; y no, estamos ante un problema más 
social. 

El día que empecemos a darnos cuenta de esto, quizá empezaremos a arreglarlo. 
Y en esto me confeso reincidente. Ya van dos. Antes de las anteriores elecciones auto-
nómicas, vuestras entidades solicitaron reuniones con los distintos partidos políticos. 
En el caso de mi partido, recibí yo, recibí yo –¿que tal, señor Tacons, señora Poll?–, y 
precisamente los problemas que venían a hablarnos, de salud y de trabajo, y estaba allí 
un sanitario. Metedura de pata, lo confieso. Y yo cuando veía vuestras comparecencias 
hoy decía: «Bueno, por lo menos ellos sí lo tienen claro, que vuelven a venir juntos.» 
Cuando veía que las dos entidades estabais hoy aquí, igual que en aquella reunión per-
sonal, pues, digo: «Por lo menos, vuelven a decírnoslo, a ver si ya empezamos a centrar-
nos todos.»

Además, me parece importantísimo un tema que habéis tratado, que sería el tema 
de la integración de estas personas en la sociedad y, sin duda, sin salud, mal, pero sin 
trabajo, imposible. Esto lo estamos viviendo especialmente, y además con la situación 
de crisis que todavía estamos arrastrando, todos estos problemas de salud mental se han 
acentuado de manera tremenda, no solamente por las personas que hayan podido perder 
su trabajo, sino porque la situación en general de estrés, de qué va a pasar con el futuro 
de todos nosotros, ha generado un incremento tremendo de todos estos problemas. 
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Porque, claro, en la génesis de un problema de salud mental, desde luego, hay cues-
tiones personales del individuo, faltaría más, pero también hay un montón de compo-
nentes sociales, de integración familiar, laboral, etcétera, que pueden influir, y que si 
seguimos cerrando el asunto en el tema sanatorio o en el tema de este estigma que to-
davía queda –iba a decir un poco, no sé por qué decir «un poco»–, este estigma que toda-
vía está ahí en el caso de los enfermos mentales, que es evidente que en el algunos mo-
mentos alguno de estos enfermos necesita una institución cerrada, es evidente, claro, y 
cuando se haga falta, por qué no, pero no es ese el único modo de tratarlo. Entonces, 
si no atendemos un poco a todo el conjunto del problema, no lo estaremos atendiendo 
bien. Yo en esto os vuelvo a dar las gracias, porque nos volvéis a llamar la atención so-
bre esta cuestión.

La integración de los diferentes servicios, no solamente a nivel parlamentario sino a 
nivel de gobierno, que es importante, porque aquí nosotros podemos tratar esto de for-
ma intercomisiones, pero luego tiene que ser a nivel de Gobierno y se lo podemos decir 
desde el Parlamento; es evidente que se lo podemos decir, que no puede abordarse esto 
únicamente desde el punto de vista de la salud o desde el punto de vista de la escuela.

Si no los detectamos, porque se está dando también... El otro día el Síndic de Greu-
ges... –yo tenía por aquí unas notas que me había preparado, ¿me permitís cinco segun-
dos?–, el informe del Síndic de Greuges, uno de los informes últimos decía que un 5,4 
por ciento de los niños de cuatro a catorce años en familias de clase social inferior tie-
nen la probabilidad de padecer un trastorno mental, mientras que esta probabilidad es  
menor, es un 2,5 por ciento, en el caso de familias de clase social alta. El problema  
es que ahora tenemos cada vez más familias con clase social baja por el tema de la cri-
sis y tenemos muchos niños en las escuelas con un alto riesgo de que padezcan uno de 
estos problemas y, si no los detectamos a tiempo, una vez que este problema esté ya 
instaurado es un problema para toda la vida, aunque pueda tener tratamientos, aunque 
puedan tener momentos, por supuesto, buenos, pero tenemos un problema que necesa-
riamente hay que tratarlo desde el principio para tener unos buenos resultados.

Y hace falta aumentar recursos. Claro, lo decíais y no se puede decir de otra mane-
ra, hace falta que centremos bien nuestras actuaciones de esta manera interdisciplinar, 
interdepartamental, global, claro, porque así tenemos esa costumbre que decíais, me 
hacía gracia: decías que dividimos a las personas, hablamos de madres, de estudiantes, 
de enfermos mentales, de diputados, de diputadas, y todos somos personas en conjunto, 
todos somos personas y solo mediante ese abordaje global, y más cuando una persona, 
como en este caso, se encuentra con unas capacidades disminuidas, su trastorno, si no 
tiene un abordaje completo, desde luego, no lo estamos haciendo nada bien.

Me preocupa también lo que habéis comentado, que es algo que ya se ha comentado 
otras veces, en cuanto a la diferencia de tratamiento según el territorio. Eso, desde lue-
go, es un problema que hay que corregir. Si tenemos los recursos que tenemos podemos 
llegar hasta donde podemos llegar, pero generar ese agravio comparativo por estar en 
un sitio o en otro, porque unos sitios han sabido organizarse y en otro no, es otro reto 
que me apunto, porque conviene, hay que corregirlo inexcusablemente. No podemos ha-
cer una atención diferencial en función de donde vive una persona.

Y empezar..., hacíais el ruego: «Empezar a trabajar en prevención». Yo lo cogía en 
esta línea que decía, desde la escuela, sin duda, desde el principio, porque ahí es donde 
podemos tener una incidencia además más eficaz, antes de que empiece el problema o 
cuando todavía la persona tiene que desarrollarse mucho y, por tanto, tiene mucha ca-
pacidad para conseguir herramientas personales para llevar su vida de la mejor mane-
ra posible, es donde podemos ser mucho más eficaces. Entonces, volvemos a necesitar 
aquí que esté la Comisión de Ensenyament... Bueno, como también estoy en la Comi-
sión de Ensenyament, también me lo apunto. Todos los diputados estamos en varias co-
misiones; tened en cuenta que aunque venís a una solo, nuestra mente también está en 
varios sitios y podemos..., y seguro que a otros compañeros les ocurre lo mismo, que 
están en distintas comisiones y lo podemos llegar por varias líneas.

Pero, sin duda, desde el punto de vista de la escuela, que lo habéis nombrado un po-
quito así de pasada, pero sería un elemento clave para conseguir mejorar o, por lo me-
nos, como decís, empezar a tomarnos este tema no como, bueno, un enfermo que lo vea 
el médico, le ponga un remedio... Por cierto, el aumento de consumos de psicofárma-
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cos en la última década en Cataluña es espectacular y es también un asunto sanitario. 
Evidentemente, son una ayuda, pero no puede ser la única ayuda. Dar la pastilla..., que 
hace falta, pero dar la pastilla que minimice los síntomas o minimice la expresión de 
los síntomas no es, sin duda, el elemento clave para el tratamiento de estas personas. Es 
importante que esté ahí, ¡viva la química!, pero no es ese el único abordaje desde el que 
se debe hacer.

Así que solamente os reitero las gracias; tomo nota de la parte que me corresponda 
por varias comisiones, no solamente por una, y para la próxima también me lo prepa-
ro, también, lo laboral y lo demás, aunque no sea mi terreno, porque, sin duda, no, tres 
veces ya no.

Gracias por venir de nuevo juntos, como en aquella ocasión, porque sin duda voso-
tros sí que sabéis hacerlo bien.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Li passo la paraula al diputat del Grup Socialista, el 
senyor Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Agrair, també sumar-me als agraïments per als compareixents. 
Jo crec que ens han donat, ens han fet un resum de la situació de la salut mental a Cata-
lunya que ha estat molt interessant i voldria entrar a valorar, diguem-ne, algunes de les 
coses que s’han dit.

Primer, coincidir amb el greuge històric. Nosaltres hem tingut, aquest país ha tingut 
la possibilitat de tenir un sistema sanitari fort, que ha funcionat bé, però sempre la salut 
mental ha quedat en un segon pla i això ha provocat moltes vegades la invisibilitat de les 
mateixes persones que pateixen aquest tipus de malaltia i, per tant, la necessitat, com 
deia la Marta Ollé, que és una antropòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 
«dejarse ver y ser vistos» i, per tant, de fer tot aquest esforç de donar-se a conèixer les 
persones amb aquest tipus de patologies, no?

I això ha fet també que històricament hi hagi un cert reconeixement dels recursos. 
És a dir, les famílies es comencen a informar dels recursos que existeixen en el moment 
que tenen el cas davant i això fa que moltes vegades el mateix accés als recursos sigui 
diferent, primer per la capacitat de la pròpia família, de poder-se moure, d’accedir als 
recursos, i també del lloc on vius. Heu fet referència a aquesta desertització en alguns 
moments d’algunes zones de Catalunya, on si alguna persona que té algun tipus de ma-
laltia mental viu a l’àrea metropolitana tindrà uns certs recursos que no tindrà si viu al 
Garraf, tampoc no cal anar més enllà.

Algunes de les coses que m’agradaria preguntar-vos. Abans, el senyor Molinero a 
l’inici de la seva intervenció ha dit que no sempre es respecten tots els drets dels pa-
cients a les unitats d’hospitalització. Feia referència a això, als propis drets, però tam-
bé a temes de contenció mecànica. M’agradaria si pot explicar-nos una mica a què es 
volia referir, aprofundir una mica en aquesta reflexió. També m’agradaria si podeu fer, 
qualsevol dels que hagueu intervingut, una valoració d’aquest Pla interdepartamental de 
salut mental i addiccions. És a dir, si es va aprovar l’any passat, el 2015, quina ha estat 
l’evolució, si penseu que va bé, què va malament; l’aplicació d’un pla sempre és, doncs, 
lenta, però en quin punt estem.

En un altre aspecte, heu comentat que durant l’any 2014 es van atendre trenta mil 
persones que patien algun tipus de malaltia mental i que el 2016 va augmentar un 14 per 
cent, que això també reflecteix una mica la situació socioeconòmica que hem patit du-
rant aquests anys i que hi ha hagut un increment de les atencions, sobretot al CSMA i al 
CSMIJ. No ha estat així, diguem-ne, amb els professionals que es dediquen a l’atenció 
d’aquestes persones i, per tant, això ha provocat llargues llistes d’espera, programar vi-
sites amb temps, amb una distància, diguem-ne, que no millora l’atenció de la persona 
amb la malaltia, sinó que sembla una visita al metge i poca cosa més, i no permet fer un 
seguiment.

M’agradaria també saber la vostra opinió al respecte d’això, o sigui els funciona-
ment dels CSMA i del CSMIJ, que també és desigual en funció del territori on es porta 
a terme. Em consta que el Govern en alguns d’aquests que han tingut alguna llista d’es-
pera ha posat personal durant aquest any 2016 i, per tant, això també es reconeix, per-
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què, quan veus les persones ateses els diferents anys –això és una informació del Go-
vern–, sí que s’ha vist que no hi ha un criteri uniforme quant a posar més recursos allà 
on es necessiten, sinó que es fa d’una manera..., no conec el criteri amb què es fa, però 
ens dóna un mapa desigual en el conjunt del país. Hi ha CSMA o CSMIJ amb una llista 
d’espera molt alta, d’altres que s’han pogut reduir i, per tant, no sé si vosaltres teniu al-
guna cosa més que ens pugui aclarir aquests temes, no? I fins i tot l’excés de medicalit-
zació, que també hi feia referència el diputat de Ciutadans, no?

Respecte a la prevenció, jo també hi coincideixo, que és molt important fer-la i, 
per tant, tots els recursos que existeixen, des que l’infant va a l’escola i, per tant, les 
USEE, que són uns elements de detecció molt importants, però també els CDIAP, 
doncs, són fonamentals, no? I la relació que tenen, diguem-ne, entre els diferents ser-
veis, no? Amb les USEE ens trobem amb un problema similar. Ciutats com Santa Colo-
ma de Gramenet, que té USEE gairebé a tots els instituts, a les escoles, té llista d’espera, 
però és que hi ha altres ciutats que no tenen USEE i que reclamen tenir-les, i aquest és 
un factor molt important, perquè ens permet tractar l’infant des de l’inici amb algunes 
de les patologies que poden després derivar en una malaltia mental, no?

I els mateixos CDIAP, i no parlo dels professionals, que estic convençut que fan tots 
els esforços possibles, però que és veritat que tractar un nen que tingui algun problema, 
ja no dic un problema greu, és a dir, sinó un problema, doncs, potser de relació amb els 
altres companys, no?, o de logopèdia, fins i tot, que també es poden tractar en alguns 
CDIAP, en el cas que puguis entrar perquè ja t’has esperat tot el temps que calia, segu-
rament, l’atenció no passa de mitja hora a tres quarts a la setmana. I que l’única alterna-
tiva a aquest tipus de serveis és la privada, i la privada té uns preus que no tothom s’ho 
pot permetre. Per tant, això genera, també, desigualtat des del punt de vista de l’accés 
als serveis en funció de la capacitat econòmica de la família.

Parlàveu, també, d’incloure a la cartera de serveis socials d’uns programes com el 
de suport a la primària, programa de seguiment individualitzat, la psicosi incipient, sa-
lut i escola... Ara tinc un dubte, que és que em sembla que el suport a l’autonomia en la 
pròpia llar està inclosa en la cartera de serveis però no s’ha dotat. Em sembla que..., o 
directament no està a la cartera de serveis, és una reclamació... (Veus de fons.) És una 
prestació, d’acord. És una prestació i em sembla que és... Va a l’altra... (Veus de fons.) 
D’acord, perfecte, ja està, és que... Molt bé, llavors, nosaltres ja hem fet alguna propos-
ta i hem anat per obrir la cartera de serveis, de serveis socials perquè es discuteixin 
alguns temes concrets. No ho vam aconseguir que fos, diguem-ne, de manera general, 
en aquest cas perquè el Govern considerava que no era el moment d’obrir la cartera de 
serveis socials, no? Nosaltres aquí sí que us farem recolzament, perquè ens sembla que 
justament en un moment en el qual segurament les capacitats econòmiques del Govern 
de la Generalitat no són les millors, sí que puguem començar a discutir quin és el model 
i de quina manera volem treballar en els propers anys, no? I per tant, són coses que on 
costen diners, però que costa, diguem-ne, un esforç de posar-nos tots d’acord per inten-
tar dissenyar el nou model de protecció social pel que té a veure amb les malalties men-
tals a Catalunya, no?

Volia fer referència, també, a algunes coses que ha dit la senyora Martínez, que té a 
veure amb el tema laboral, que jo crec que és fonamental, no? M’ha agradat molt aques-
ta frase de «costa molt treballar si no tens casa», perquè això en altres sectors que no 
tenen malaltia mental també és un problema molt greu i, per tant, el fet de perdre l’ha-
bitatge influeix en molts aspectes de la vida, no? Però m’agradaria saber, des de la seva 
experiència... És clar, nosaltres tenim una convenció, diguem-ne, dels drets de les per-
sones amb discapacitat a nivell europeu, que s’ha fet una transposició a les lleis de l’Es-
tat, però que no s’ha fet aquesta transposició, tampoc, a les lleis catalanes, de moment, 
no? I això és una cosa que també vam aprovar fa pocs plens en una moció, el fet d’anar 
adaptant a la nostra legislació, i podria ser de la manera més ràpida de la que es va plan-
tejar, però, bé..., de poder anar adaptant aquesta legislació.

La mateixa legislació laboral espanyola fa que qualsevol empresa amb més de cin-
quanta treballadors, doncs, hagi de reservar una sèrie de places per a persones amb 
discapacitat, no? I la inspecció de treball, que és competència exclusiva de la Generali-
tat de Catalunya, veiem que és insuficient per anar fent aquesta..., doncs, anar veient si 
aquesta llei es va complint, no? Per tant, des del punt de vista de la inclusió en el mer-
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cat laboral ordinari, perquè una altra cosa són els centres especials de treball, però és 
una llàstima, diguem-ne, que les persones amb malalties mentals només puguin optar a 
aquest tipus de recursos, i que justament els centres especials de treball haurien de te-
nir la funció d’incloure, inserir laboralment a l’empresa ordinària aquelles persones que 
estan sent ateses, no? Per tant, des del punt de vista de la malaltia mental, no sé si té al-
guna dada més que ens pugui fer veure si la inclusió de persones amb malaltia mental 
en empresa ordinària s’està produint o no i quins són els problemes pels quals no s’estan 
produint, eh?, perquè aquí sí que ens obriria una miqueta més el camp d’actuació. I això 
és tot el que ens voldria preguntar i agrair-vos la seva intervenció.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Doncs, ara passo la paraula a la diputada del Grup de 
Catalunya Sí que es Pot, la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Bé, evidentment, agrair-los també la presència, tot i que hagi 
estat així, accelerat, i la compareixença, i la informació. La veritat és que el portaveu 
socialista ja se m’ha avançat en moltes de les preguntes, així que intento no reiterar-les 
totes, tot i que alguna sí que segur que ens repetirem. 

Una reflexió, per començar, evidentment, el que es pateix en el sector de la salut men-
tal jo crec que tots ens hem de fer una autocrítica important, perquè és una qüestió de..., 
no només és una qüestió de les retallades dels últims anys. És una qüestió de com s’ha 
abordat la salut mental, com a país, històricament, que s’havia pogut anar fent millor o 
pitjor o amb algunes experiències més reeixides i altres menys, però que mai no s’ha 
acabat d’abordar del tot. I que, evidentment, en això hi ha incidit, doncs, amb molta més 
gravetat, les retallades pressupostàries d’aquests últims anys en serveis públics en ge-
neral, però també en els de salut i en els de serveis socials i elements d’inserció laboral.

És aquesta la circumstància i, per tant, aquí tenim la culpa tots plegats. El que ens 
esteu dient amb les vostres informacions, amb les vostres dades i amb les vostres pro-
postes és que, evidentment, hi ha hagut una incidència important en aquestes retallades 
en l’atenció. El que ens diuen les dades en la vessant de salut, especialment, és que hi 
ha més casos de trastorns mentals més greus amb menys atenció, amb menys recursos 
d’atenció de tot tipus, tant infantil, com juvenil, com hospitalària, com en atenció pri-
mària, especialistes de base, diguem, no? Que no hi ha hagut cap avenç en prevenció, 
això és el que ens diuen les dades i ens demostreu vosaltres, també, amb el que ens ex-
pliqueu, i que hi ha molt mala peça al teler en l’àmbit laboral. Que hi ha una competèn-
cia, hi ha un àmbit laboral cada cop més malalt en global, per a tothom, això està clar, 
però a més hi ha una competència dura entre qualsevol col·lectiu, a priori, més fàcilment 
exclòs de l’àmbit laboral, per als espais d’inclusió laboral. I per tant, no?, aquí llavors els 
més dèbils acaben patint doble o triple.

No és un problema pressupostari, crec, el tema de salut mental, a partir d’aquesta re-
flexió que jo estava fent, eh?, no és només un problema de pressupost. Evidentment, hi 
han afectat les retallades, però especialment en les circumstàncies en què estàvem i en 
què estem, podríem avançar moltíssim, fins i tot sense tenir més pressupost. Només que 
fent més efectives certes mesures i replantejant la integralitat real de l’atenció a les per-
sones, en global, però especialment..., avui estem parlant de l’àmbit de la salut mental. 
Canvis de plantejaments, canvis d’estratègies, seguiment de les mesures existents, i això 
es fa molt difícil quan no hi ha dades, i en l’àmbit de la salut mental no hi ha dades. Ha 
costat molt que hi hagi dades i encara n’hi ha molt poques. I després, sembla que tenim 
els de la Plataforma per la Defensa de la Salut Mental, que precisament, doncs, venien a 
aquest Parlament la legislatura passada; una de les coses que ens reclamaven era dades, 
informació: «Volem, com a professionals, poder fer una anàlisi anual de què està pas-
sant a la salut mental i no podem fer-ho, perquè no tenim les dades», no? Bé, per tant, 
està clar que és difícil fer un seguiment de què és efectiu i què no i millorar allò que no 
és efectiu si no estàs ni tan sols tenint aquestes dades. 

Bé, evidentment, d’això se’n dedueix una pregunta que ja els ha fet el company so-
cialista. Com valoren, com està funcionant –perquè se suposa que era una de les eines 
de solució– el Pla integral? Ha costat moltíssim, ha estat una reivindicació del sector 
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durant molts anys. Aquí també ens hem de fer molta autoculpa tots plegats, però se 
suposa que havia de ser una eina que resolgués en bona part aquestes mancances que 
existeixen. Què està funcionant, que segur que hi ha alguna cosa que sí, què no està fun-
cionant i per què. Perquè puguem, si de cas, incidir amb propostes concretes en quines 
coses s’han de millorar.

L’altre element que també us volia plantejar era..., bé, més aviat fer-vos la reflexió de 
dir, la cartera de serveis, bé, hi ha alguns grups que estem incidint, pressionant perquè, 
com a mínim, puguem obrir la reflexió de model, de què s’ha de variar d’aquesta cartera 
de serveis. De moment, està tot molt tancat i blindat i no entenem per què i, per tant, us 
faig una pregunta directa. Vull dir, si a vosaltres..., potser està blindat cap als grups par-
lamentaris, però potser de cara al sector, des del Govern, esteu rebent cap input positiu, 
de voluntats d’obrir la reflexió de la cartera de serveis en allò que s’hagi de valorar que 
està funcionant, què no està funcionant, què caldria incloure i què no, eh? No sé, si cal 
ens doneu una mica d’esperança, vosaltres, als grups parlamentaris, que amb nosaltres 
no en parlen però potser amb vosaltres sí i, mira, ja ens donaríem per satisfets si la cosa 
és així. Perquè si no, evidentment, seguirem pressionant perquè s’obri la reflexió i el de-
bat sobre la cartera de serveis. 

Un element que no ha sortit massa i que jo crec que també és essencial en aquest 
àmbit, que és el de l’estigma i que, evidentment, no és un tema de salut, no?, com bé 
dieu; aquí estem parlant de temes que serien de moltíssims àmbits i que aquest Parla-
ment tampoc no està preparat per tractar les coses transversalment, no? Per tant, igual 
us fem venir a comparèixer a totes les comissions necessàries i així se n’assabenta tot-
hom i potser és la via, eh? Així ho han fet en algun altre cas i acaba sent la via. Em sap 
greu per vosaltres, però ho farem així. Però crec que aquí també és important, i a totes 
les comissions, que es parli de l’estigma, perquè hi ha un element de treball de cons-
cienciació que no podem abordar si no és des de tot arreu i que, en el cas de la salut 
mental i dels trastorns de salut mental, pressiona i pesa especialment i, per tant, què 
s’està fent, en aquest sentit? Aquest és un dels temes que també crec que pesaven amb 
força en el Pla integral, no?, i en les voluntats inicials del Pla integral. Què s’està fent, 
què no s’està fent i en què caldria pressionar, en aquest sentit? 

I res, una última reflexió en aquesta línia que fèieu l’altre dia a l’aniversari d’AMM-
FEINA, no?, que crec que de tant en tant també està bé que anem socialitzant..., en rea-
litat, segurament, del que patiu el sector del treball amb la gent amb trastorn mental és 
que la gent «normal», entre cometes, no volem veure allò que ens fa por, eh? Que era 
una de les reflexions que va sortir en l’acte. Ni la mort, ni els trastorns mentals, que ens 
espanten moltíssim a moltes persones. No estem preparats per assumir-ho i potser és 
un dels elements que hauríem de tractar, no?, com es prepara la ciutadania per assumir, 
també, un trastorn mental com a societat. I per tant, mentre no estiguem preparats, en 
aquest sentit, està clar que preferim no veure-ho i, per tant, ho anem tapant i, per tant, 
no ens molesta que no hi hagi dades, no ens molesta que no s’estigui avaluant què està 
passant, no ens molesta que no estiguem tractant integralment, com a país, el tema de 
la salut mental, no? No ens molesta que estigui absolutament sectorialitzat aquest tema, 
que no..., excepte perquè ho heu anat fent les entitats, no es faci xarxa entre les diverses 
organitzacions, entitats, professionals que treballen en aquest sector i, per tant, no es vi-
sibilitzi la globalitat d’un tema com els trastorns mentals i la integració laboral de les 
persones amb trastorn mental.

«Merci».

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Doncs, li passo la paraula al diputat Santi Rodríguez, del 
Grup del Partit Popular.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Agrair, també, a Salut Mental Catalunya i a AMMFEINA les 
seves aportacions en aquesta comissió, que, com a mínim, doncs, contribueixen que ad-
quirim una major consciència de la problemàtica que ens heu vingut a traslladar avui 
aquí, tant des del punt de vista específic de la salut, com des del punt de vista de la trans-
versalitat. I en aquest sentit em dono, allò, directament per al·ludit en el sentit de la 
transversalitat. Jo no us faré venir a cada una de les comissions del Parlament, sinó que 
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serà, en tot cas, responsabilitat meva traslladar aquesta sensibilització que ens heu de-
manat a qualsevol àrea per tal de tenir present aquesta reivindicació vostra, no?

Jo, de forma molt breu, alguna consideració, una pregunta, alguna consideració. No 
tinc mal entès, i per les dades que he pogut comprovar, és entorn d’un 8,5 per cent de 
la població que està en risc de patir algun trastorn mental, i el que d’alguna manera em 
preocupa, també, amb les xifres que heu donat amb relació a l’hospitalització. Dèieu, 
un 30 per cent de les hospitalitzacions que es produeixen, aproximadament, no han es-
tat abans tractades en els CSM i per tant, dóna la impressió que aquí hi ha un problema 
important –perquè un 30 per cent no és una xifra menor–, un problema important de 
detecció de trastorns que, si no són detectats en el moment oportú, si no són tractats, 
doncs, acaben amb una hospitalització, que potser d’una altra manera es podrien evitar.

Fa uns dies, també, amb una visita que vaig tenir aquí al Parlament, que crec que 
han tingut altres grups, en relació amb la plataforma per una psicologia clínica pública, 
posaven també en evidència el fet que moltes persones en les seves primeres instàncies 
que pateixen trastorns mentals acudeixen a primària i allà s’acaba el seu tractament. No 
hi ha un tractament especialitzat. Arriben a primària, a primària se’ls dóna un fàrmac, 
una determinada farmacologia, que això potser també està en relació amb l’increment 
important de l’ús de fàrmacs, però a partir d’allà no hi ha una continuïtat en el tracta-
ment ni una derivació, suposo, doncs, cap al CSM. No sé si perquè la situació de col-
lapse del CSM impedeix que hi hagi aquesta derivació o falla alguna cosa en l’atenció 
primària que no permet que hi hagi aquesta continuïtat en el tractament i que hi hagi un 
aprofundiment en les patologies que es puguin detectar inicialment a primària.

Una segona qüestió en relació amb la reivindicació de la territorialitat dels serveis 
i de l’equiparació territorial. Estic absolutament d’acord que les persones han de poder 
rebre els serveis amb independència del territori en què resideixin i en què es trobin. De 
totes maneres, en les actuals circumstàncies en què un dels principals problemes és una 
certa manca de recursos i en què una de les principals reivindicacions és la incorporació 
de nous programes en la cartera de serveis, tinc la sensació que, segurament, és priori-
tari millorar la cartera de serveis i incorporar nous programes a la cartera de serveis, ni 
que sigui amb limitacions territorials. És a dir, és preferible que hi hagi aquesta atenció, 
encara que amb limitacions territorials, que no pas que no hi hagi aquests nous serveis, 
però sí que hi hagi un ampli abast territorial d’una cartera de serveis més minsa, no? 
Ho dic en el sentit que en reconec la importància; evidentment, s’ha de tendir a aquesta 
equiparació territorial dels serveis, però crec que també val la pena tenir present, eh?, 
que en una situació de recursos limitats, com és, no ara, sempre –la situació dels re-
cursos públics són recursos limitats–, doncs, s’ha d’intentar buscar aquell equilibri que 
permeti garantir que es prestin els serveis, ni que a vegades això suposi, doncs, petits 
inconvenients per a un percentatge molt petit dels ciutadans que, efectivament, s’han de 
desplaçar per poder ser beneficiaris d’aquests serveis.

I per acabar, comparteixo plenament la filosofia d’AMMFEINA que el treball és sa-
lut i la reivindicació de treball com una eina per millorar la salut. Jo fins i tot crec que 
val la pena donar-li el tomb, perquè realment és així, des del vostre punt de vista, però 
jo crec que és així des del punt de vista global. No només el treball és salut, sinó que la 
manca de treball el que provoca és un deteriorament de la salut d’altres persones que no 
han manifestat problemes de salut, eh? I per tant, jo crec que, des d’aquest punt de vista, 
crec, si m’ho permets, encara una mica més transversal de com ho heu plantejat vosal-
tres, val la pena tenir aquesta visió.

Això és tot. Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Doncs, ara li passo la paraula al Grup de la CUP - 
Crida Constituent, a la diputada Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies, moltes gràcies per haver vingut i per la compareixença. Hi ha moltes 
coses que ja han anat sortint i, per tant, tampoc a vegades cal ser massa, o sigui, reitera-
tiu, no? Perquè jo crec que hi ha preguntes que s’han fet que també faríem nosaltres, per 
tant, ja ens esperem a la resposta. 
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Jo sí que..., algunes reflexions que creia interessants de coses que heu anat dient, no? 
Una és la constatació, una vegada més, que sovint les organitzacions i la societat civil 
tenen més clara la transversalitat de les coses que la mateixa institució, no? Que –algú 
ja ho comentat– tal com està muntat no només el Parlament, sinó tot, moltes vegades, el 
treball transversal i ser capaç de veure i treballar amb la visió integral de tot plegat ens 
costa més des d’aquí que no pas des de fora, i sempre està bé que se’ns recordi sistemà-
ticament que els problemes s’han d’abordar des de tots els seus àmbits i, per tant, s’han 
de treballar des de tot arreu i, per tant, en aquest cas la salut mental va molt més enllà 
d’una simple qüestió de salut o del Departament de Salut i, per tant, de la Comissió de 
Salut, que seria ideal, potser, ja no que anéssiu a totes les comissions, sinó que fóssim 
capaços nosaltres de trobar i d’abordar i posar ja solucions a priori perquè no hàgiu de 
repetir compareixences. És a dir, que nosaltres, des del primer moment tinguem clara 
aquesta dimensió també, que això ja és més filosòfic, utopia, i veure com són casos, perquè 
no és el primer cop que passa ni serà l’últim que passarà. I per tant, vol dir que ho hem 
d’abordar d’alguna manera, però que és evident que en aquest cas, una vegada més, hem de 
treballar des dels diferents àmbits i hem de trobar la manera de fer-ho.

Després, la constatació, una vegada més, que vivim en un sistema de salut molt hos-
pitalocèntric i, en aquest cas, en el cas de la salut mental és un exemple més i un tema 
a treballar, no? I per tant aquí, en aquest sentit, jo crec que el tema del model d’inclusió 
comunitària i veure com podem avançar en això i com, realment, les propostes que fins 
ara hi ha hagut sobre la taula per anar treballant en el traspàs, en certa manera, del pres-
supost més dedicat a atenció hospitalària pot anar passant a l’atenció comunitària i sa-
ber conèixer una mica això com està. Perquè sé que hi ha hagut propostes i hi ha hagut 
en això temes, i anar veient com podem avançar en això. Perquè si parlem també que en 
el sistema de salut català que volem, no?, és treballar més, ja no només en temes de salut 
mental, sinó treballar més el que és la salut comunitària i treballar més l’atenció primà-
ria i no tan centrat en la vida hospitalària, en el cas de la salut mental, havent-hi propos-
tes, no?, és conèixer en quin punt estan.

I llavors jo em reiteraria en la pregunta de l’avaluació que feu del Pla integral i de 
com avança i de quins són els passos que creieu que cal fer o prioritzar i marcar-nos 
quines són les fites en els propers mesos, o com podem, realment, entre totes, fer-ne un 
seguiment i fer que avanci tal com creieu que hagi d’avançar.

I amb això reiterar les gràcies per haver vingut i per la feina que feu en el dia a dia.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Doncs ara, pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, la dipu-
tada Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, presidenta. I abans de res, doncs, agrair la compareixença, tant de la Fede-
ració Salut Mental Catalunya, com també d’AMMFEINA, als quals vull felicitar en seu 
parlamentària per aquests deu anys que, tot just fa una setmana, alguns diputats vam 
poder compartir amb vostès la celebració que en feien, perquè, més enllà de la felicita-
ció formal, sí que és important per al país el teixit associatiu i la feina que feu, moltes 
vegades, molt sovint, donant cobertura a aquelles parts o en aquelles tasques que l’Ad-
ministració moltes vegades no arriba, i per tant crec que és important destacar tot això.

En la vostra intervenció parlàveu del fet que era bàsic per la federació la protecció 
dels drets de les persones amb trastorn mental i de les famílies, no? I això crec que, per 
l’exposició que fèieu, va directament lligat amb l’European Mental Health Action Plan 
de l’OMS, del 2013-2020, que precisament posa el focus claríssimament també sobre 
els drets de les persones amb trastorn mental, els drets de les famílies, que, a més a més, 
parla de la cronicitat, parla del treball transversal, no?, de la interdepartamentalitat i, 
precisament, de sortir a la comunitat fugint d’aquest model també a Europa, però so-
bretot aquí, molt hospitalocèntric. Perquè aquest debat, no?, i si repasso, com a diputada 
que sóc fa temps, intervencions també davant d’associacions de salut mental o davant 
fins i tot del Govern, en alguns casos, parlant de salut mental, ja es parla fa temps d’a-
quest canvi de paradigma, que en parlem teòricament però que a la pràctica costa molt 
arribar, que és aquest enfocament totalment diferenciat, sortir de l’hospital i centrar-nos 
en el pacient, en la persona, en la família i en la comunitat sobretot, no?
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Per tant, tot això crec que és un camí que s’ha anat avançant. No cal dir que no es-
tem com estàvem fa deu anys, no estem com estàvem fa quinze anys i, per sort, quan 
agafes imatges antigues del món de la salut mental, estem a anys llum, no?, d’aquelles 
imatges que a vegades moltes pel·lícules, per exemple, encara reflecteixen, no? Per tant, 
sí que s’ha avançat però segurament no a la velocitat que calia ni tampoc amb la inten-
sitat que calia. I per tant, crec que feu també un diagnòstic del que és el sector, del que 
és la salut mental, important. 

Parlàveu de la preocupació de les unitats d’hospitalització, parlàveu de les conten-
cions mecàniques. Certament, és un tema de debat important, i els ho dic com a infer-
mera de salut mental d’hospitalització psiquiàtrica, per tant, és d’aquells temes que, tot 
i que fa ja deu anys que estic descatalogada i espero poder-hi tornar algun dia, sí que 
certament ja fa deu anys en parlàvem, d’això, com a professionals sanitaris, per la pre-
ocupació que ens suposava també tractar aquest tema, i em consta que a dia d’avui hi ha 
un grup de treball, precisament, per arribar a la contenció mecànica zero, no?, perquè hi 
han d’haver altres maneres de poder assumir aquesta atenció amb dignitat a la persona 
ingressada en una unitat d’hospitalització.

I també el que explicàveu, no? L’abordatge, la necessitat d’aquest abordatge integral de 
la salut mental des de totes les perspectives, però també al llarg de la seva vida, no?, que a 
vegades ens oblidem de la importància que té el continuum vital en el tractament de pato-
logies com són els trastorns mentals, no?, que necessiten també d’una adequació constant 
d’aquest tractament, però també al llarg de la vida. I més quan –vosaltres ho apuntàveu 
també– no hi ha un ús continuat de servei, segurament perquè l’adherència al tractament 
a dia d’avui encara és una de les mancances importants en aquest col·lectiu, que sovint 
s’ha de tractar al llarg de la vida.

Parlàveu també de la reconversió de la MILLE, en la mateixa línia, és com un déjà-vu 
a vegades, no?, parlar d’aquestes coses. I s’han fet avenços, no cal negar-ho, però sí que 
és veritat, doncs, que cal, d’una vegada per totes, canviar aquest model de la mitjana i 
la llarga estada. I una cosa important, que és el programa –vosaltres ho explicàveu tam-
bé– de seguiment individualitzat, no? Perquè, segurament, el que ens cal és treballar en 
aquesta –ara m’invento una paraula però crec que explica molt bé el què–, aquesta «flexin-
tensitat». Al llarg de la vida cada persona necessitarà una ajuda intensiva específica pel 
seu moment vital, però també en el seu àmbit sectorial. En algun moment necessitarà 
suport laboral, en un altre moment, òbviament, suport educatiu, en un altre moment cal-
drà intensificar l’atenció en salut, etcètera, no? Però hem de ser capaços, i és un repte di-
fícil, però hem de ser capaços de poder modelar al llarg de la vida i en funció, també, de 
l’àmbit que li pertoca, aquesta atenció integral a la persona i, òbviament, sense deixar 
de banda la família, que crec que és un dels àmbits importants que a vegades és col·late-
ral, no? I no només l’afectació, sinó també el tractament és col·lateral i, per tant, caldria 
també focalitzar molt la tasca en aquest àmbit.

Entrant concretament en el món laboral, m’ha agradat la intervenció de la secretà-
ria perquè parlava que entrar en el món laboral és parlar d’accés, és parlar de permanència, 
no?, perquè a vegades ens preocupem molt de com accedim als llocs de treball, però no 
després com fem que la persona mantingui aquell contracte, mantingui aquell lloc tre-
ball, i també com acompanyem això amb els companys de feina, però també amb l’em-
presa ordinària, no? I jo aquí sí que m’agradaria fer referència també a una intervenció 
anterior, en una altra comissió, no meva, sinó d’un ponent, que parlava que s’hauria 
d’evitar l’efecte ficus, no? Que amb aquestes persones, de vegades el que passa és que 
per cobrir la quota d’inserció laboral, acabes incorporant una persona amb una patolo-
gia mental, amb una discapacitat intel·lectual, etcètera, però que no li acabes dotant el 
lloc de treball de feina activa i efectiva i que, per tant, acabes tenint una persona allà 
que tampoc fa la feina que hauria de fer o que, com explicàveu molt bé, doncs, aquest 
treball que aporta sentit a la vida, que dignifica la persona, no? 

L’altre dia, a l’aniversari d’AMMFEINA, parlàveu que el treball no és allò que passa 
entre vacances i vacances, i això crec que és així perquè també, ara perdoneu una ex-
periència personal, amb una persona que estava, doncs, amb què jo treballava, que ell 
deia que la seva vida era «un pasar de horas sin huella», no? En aquest sentit, de dir: «Jo 
visc, jo m’aixeco cada dia i me’n vaig a dormir, però jo no deixaré petjada. Em mori-
ré i aquí no haurà quedat res meu perquè no he fet res en positiu, no he aportat res a la 
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vida.» I això crec que és..., a mi, va ser una frase que la recordo molt, la recordo sem-
pre, perquè crec que representa molt bé el que els passa a moltes persones amb patolo-
gia mental, doncs, quan no tenen una feina o no tenen alguna cosa a fer que els ajudi i, 
a més a més, això en el fons és apoderar el pacient. El senyor Molinero feia referència 
de dir: «Se’ls ha de donar veu als pacients, algun dia han de poder venir aquí a expli-
car-nos en primera persona quina és la seva experiència vital», però, certament, una 
mica és això; també és donar veu a la persona per poder decidir sobre la seva vida.

Per tant, jo crec que aquí el que s’ha de fer també és un replantejament més global 
del món laboral, tant començant per la tasca pre-prelaboral, la més senzilla, la famosa 
«laborteràpia» que es tractava d’abans, però que també té la seva tasca important a fer, 
passant pels centres especials de treball, passant també per l’empresa ordinària, i un altre 
tema que a vegades no es treballa tant, que és la sortida del món laboral, que a vegades 
aquesta sortida s’ha de fer abans del que pertocaria, abans del que seria l’edat de jubila-
ció prevista i, per tant, tot això també s’ha de treballar molt bé amb la persona i també 
amb el seu entorn natural i, òbviament, amb totes aquelles implicacions a nivell d’inca-
pacitacions, a nivell de certificats, de discapacitat, de jubilació anticipada, etcètera, et-
cètera.

Per tant, tot això també s’ha de treballar amb aquesta flexibilitat i treballant també, 
sobretot, l’aspecte que comentava a l’inici, de dir com fem que la persona mantingui el 
lloc de treball, com aconseguim que s’entengui. Es parlava de l’estigma –i això és així–, 
però cal que la persona entengui què és allò que l’endreça, allò que l’organitza a la seva 
vida, però també que l’entorn amb què ha de treballar entengui també les dificultats que 
té aquesta persona a l’hora de mantenir aquesta estructura que per a la resta ha de ser 
més o menys fàcil. I per tant tot això, aquesta permanència que dificulta molt el treball 
en una empresa ordinària, això també s’ha de treballar en profunditat per evitar, doncs, 
contractes molt temporals i molt precaris precisament per això, perquè costa treballar 
amb aquest manteniment de la feina.

I només destacar el projecte IPS de Dartmouth, que crec que també un projecte que 
crec que en el seu moment va ser important i rellevant, fa un any, fa dos anys, no?, de 
dir: «Home, anem a veure com treballem amb aquesta inserció al món laboral.» Van 
haver-hi em sembla que són diferents proves pilots al voltant..., no arriba, però de mil 
persones que van incorporar-se en aquest projecte, que van rebre el suport del programa 
IPS per tal d’incorporar en el món laboral, que es van aconseguir crec que era vora el 40 
per cent de contractes i que, a més a més, moltes d’aquestes empreses que van participar 
en aquest projecte aconseguien facilitar al voltant de set-cents i escaig llocs de treball.

Per tant, en aquest sentit són projectes que, òbviament, són pilots, que haurien de 
generalitzar-se, aprofundir segurament en molts d’ells, però que ja comencem com a 
mínim a posar les pedres que ens permeten treballar tot això. Perquè –es deia també en 
una altra intervenció– segurament ens ho hem de plantejar com a model, ens ho hem 
de plantejar des d’una perspectiva molt més global, des d’una perspectiva interdepar-
tamental, que això ja li avanço que és un problema endèmic podríem dir no només de 
la salut mental, sinó també d’altres situacions, on cada vegada més te n’adones que les 
administracions encara són massa compartimentades i que, per tant, el que cal és un 
treball molt més lineal, molt més transversal, sobretot en aspectes vitals com és la pato-
logia mental, que el que cal és precisament una intervenció ràpida, oberta i fàcil i acces-
sible per facilitar la feina d’aquestes persones i de les seves famílies.

Res més. Moltíssimes gràcies i, en aquest sentit, no pateixin que la diputada que els 
parla transmetrà la informació que vostès ens han fet arribar, les seves intervencions a 
la resta de diputats del grup parlamentari, precisament perquè siguin conscients tam-
bé dels reptes transversals que explicaven; que no n’han parlat però crec que també és 
important, el tema de justícia, lligat molt a la salut mental, perquè hi ha un àmbit con-
cret de justícia juvenil, d’hospitalització psiquiàtrica penitenciària concreta, però tam-
bé amb tot el que serien les mesures penals, que cal destacar també, perquè a vegades 
massa sovint va molt lligat i caldria també aquí treballar concretament en el món peni-
tenciari.

Però, en qualsevol cas, agrair-los moltíssim la seva compareixença.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Doncs, ara seria el torn de vosaltres, de les entitats, per 
donar resposta a tots els grups per un temps més o menys de vint minuts, i m’agradaria 
afegir que, i disculpeu abans, que la taula, a més de ser-hi l’Israel Molinero i la Nuria 
Martínez, també hi ha la Marta Poll, la directora tècnica de la Federació de Salut Men-
tal Catalana, i el Leandro Tacons, coordinador AMMFEINA Salut Mental Catalunya. 

Per tant, entenc que el primer a parlar per a la resposta és el senyor Israel Molinero 
i li passo la paraula.

Gràcies.

Israel Molinero Blanco

Bé, segurament ja us n’adonaríeu ràpid, perquè jo només intervindré per una qüestió 
que potser és ha estat la que ha sortit en boca de més diputats, que és tot el tema que té 
a veure amb el Pla integral i una de les derivades també del Pla integral, que és el tema 
de l’estigma que plantejava la Marta, i després passaré la paraula també a la Marta, que 
us comentarà altres temes que ella pot donar més detalls.

Ens demaneu una mica que valorem com veiem, com ha funcionat el Pla integral, 
en quina situació el veiem. Dir que nosaltres, des de Salut Mental Catalunya, valorem 
que aquests primers anys han anat raonablement bé pel que es podia esperar d’aquests 
primers anys. O sigui, entenguem-nos, eh?, el Pla integral s’inicia sota el lideratge de 
Presidència. El Pla integral, de fet, ha de començar, com no pot ser d’una altra manera, 
ensenyant a tothom a treballar conjuntament. Aquí també ens hem d’adherir al propi 
sector; nosaltres tenim un sector, el de salut mental, divers, fragmentat; nosaltres som 
una associació potent, però després n’hi ha d’altres que han sortit per diverses casuísti-
ques; també hi ha associacions que són més de professionals, associacions que surten 
des del plantejament que ho coneixen. La federació coneix només entitats amb gent que 
pateix directament un trastorn mental, un problema de salut mental; per tant, som un 
sector complex, que hem d’aprendre a treballar conjuntament, i això ha estat un procés, 
i jo crec que això ha estat un procés molt positiu, de dir balanç del primer dels objectius 
del Pla integral, que és que ens posem d’acord el sector i que, a més a més, aprenguem a 
treballar amb l’Administració, molt positiu.

La segona cosa que pretén el Pla integral és que l’Administració aprengui a treballar 
conjuntament, departaments que tenen un funcionament diferent, un llenguatge dife-
rent, una tradició diferent. Bé, jo crec que van haver-hi avenços positius en aquest sentit 
també. És veritat que si estem parlant de la legislatura passada o d’aquests dos anys de 
desenvolupament del Pla integral ha estat relativament sensible, perquè no ens oblidem 
que era un Govern amb una sola força i, per tant, això sempre segurament ajuda que 
sigui així. I jo crec que en això s’ha fet un avanç clarament positiu, vull dir que els de-
partaments han començat a fer algunes coses conjuntament. Per tant, podríem dir que 
això ha anat bé.

Què s’ha fet mentrestant? Bé, sabeu que el Pla integral té una sèrie de línies, algunes 
han engegat amb una certa..., amb un nivell d’activitat que podem considerar positiu. 
Segurament, només concentrant-se amb el que és més fàcil, que és definir models..., bé, 
més fàcil, és el que és més fàcil fer sense recursos, sense recursos econòmics, que és re-
definir models, fer algunes normatives que estaven pendents, i s’han fet, normatives que 
tenen a veure amb els clubs socials, amb els serveis prelaborals. En això s’ha avançat. 
S’han definit models, per exemple, en la línia infantojuvenil, com el model de la DGAIA,  
i això s’ha fet, i bé, però ens hem quedat aquí, i està clar que aquest Pla integral no ha 
tingut una dotació paral·lela ni econòmica ni amb recursos humans. 

I segurament després d’aquests dos anys, i ara amb una nova legislatura, ens trobem 
en una situació que almenys nosaltres no estem per la labor que això continuï només ar-
ribant fins aquí. Creiem que hem de donar un impuls molt més gran. Amb les primeres 
reunions que tenim amb el nou Govern ens confirmen que hi ha un interès a mantenir 
viu el Pla integral. Penseu que el Pla integral tenia una durada que era del 2014 al 2016, 
per tant, en principi el nostre primer interès era això tindrà continuïtat, aquí no hem 
acabat la feina, podrem anar més endavant, hi ha un compromís que sí, de paraula.

És veritat que també hi ha hagut una cosa que no ens ha convençut gaire i és que 
ha tingut una aturada de la seva activitat que nosaltres creiem massa llarga, producte, 
evidentment, dels canvis polítics, d’una situació que a més s’ha allargat, però que això 
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ha condicionat la continuació de la feina que s’estava fent fins aquell moment en el Pla 
integral i, en tot cas, el que veiem en aquest moment és que cal realment que aquest im-
puls que se’ns ha promès sigui una realitat; cal que realment –i això sí que no se’ns ha 
promès, o sigui que ho continuarem reclamant– tingui realment recursos econòmics al 
darrere, perquè ara hem de passar al moment de l’acció; o sigui, no ens podem quedar 
només a definir models, sinó que, evidentment, necessitem que això s’acabi traslladant 
a propostes concretes i accions concretes i, per tant, estem en una situació en què estem 
una mica a l’espera, a l’espera de si realment es dóna aquest impuls que creiem que és 
vital i necessari. Per tant, podríem dir que s’ha fet una feina que calia fer, però tot està 
una mica en aquell moment que penja d’un fil i que esperem que el fil sigui prou fort. 
Nosaltres estem a l’expectativa. Hi ha hagut unes primeres reunions, creiem que millo-
rables, en aquest sentit. És veritat que també veiem que hi ha una necessitat que és la 
prioritària, que és que calen recursos humans. Hi ha determinats departaments que ens 
expressen que la gent que hi han destinat no té efectius suficients, al departament falten 
tècnics i, per tant, per poder tirar més endavant calen sobretot també recursos humans 
destinats a això dintre de cada un d’aquests departaments.

I ja per últim, sobre aquest tema, dir que nosaltres ens hem atrevit a plantejar-nos, 
estem en un debat en això, una reflexió, perquè tampoc tenim clar pros i contres, però sí 
que és veritat que en algunes de les reunions amb el Govern hem expressat que potser el 
lideratge de Presidència ha estat bé, és veritat, eh? Vull dir, segurament sense aquest li-
deratge de Presidència això que s’ha fet no s’hauria pogut fer, però creiem que potser 
ens aniria més bé –creiem– la possibilitat que hi hagués una direcció general de salut 
mental. És clar, és un debat, eh?, transmès a la Generalitat. Potser està molt bé això d’in-
tentar que des de totes les àrees es potenciï, però també és veritat que si ningú hi està a 
sobre i si ningú té la tutela clara d’aquest plantejament més transversal tampoc anirem 
endavant i, per tant, ens sembla que caldria que existís alguna figura d’una direcció ge-
neral. Nosaltres no sabem qui ha de ser 

És un debat semblant –jo sempre ho dic– al que es va tenir al seu moment quan es 
va començar una altra matèria completament diferent, però molt transversal, com és el 
medi ambient, quan no existien ni conselleries ni direccions generals de Medi Ambi-
ent. Jo sempre vaig ser defensor, simplement com una persona que treballa en el món 
del medi ambient, que calia una estructura. I jo crec que la història, el recorregut ens ha 
donat la raó. Des que existeixen conselleries o ministeris de Medi Ambient s’ha fet més 
feina, com a mínim s’han seguit més els temes. Per tant, estem molt en aquesta tessitu-
ra perquè veiem que, si no, potser el Pla integral no hi ha ningú que ho lideri realment.

I per acabar, el tema de l’estigma. Dir que, bé, evidentment, fruit del tema d’una de 
les línies que sí que s’ha activat en el Pla integral, va sortir una proposta tan interessant 
com Obertament, que creiem que està fent una feina realment important. Alguns dels 
estudis que el mateix Obertament està encarregant comencen a albirar que pot haver-hi 
alguns petits canvis fruit de la feina que està fent aquesta aliança, és una aliança entre 
diversos sectors de salut mental. És una iniciativa molt interessant i, per tant, esperem 
que això no canviï els problemes d’estigma a curt termini; serà una feina a llarg termi-
ni, però sí que necessitarem, a més a més, que continuï tenint recursos suficients perquè 
aquest projecte d’Obertament tingui un recorregut llarg, perquè és evident que no can-
viarem la situació en dos dies.

I passo la paraula a la Marta.

La presidenta

Disculpa. Ara li passo la paraula a la Marta Poll, directora tècnica de la Federació 
Salut Mental Catalunya.

Marta Poll i Borràs (directora tècnica de la Federació Salut Mental 
Catalunya)

Bé, ens heu fet una pila de preguntes. Algunes les ha contestat l’Israel, després els 
companys d’AMMFEINA contestaran les que ells tenen molta més informació que jo. 
Segurament ens en deixarem alguna, de resposta, perquè aquesta manera de funcionar, 
la veritat, jo m’he dedicat a apuntar, però no sé si ho he apuntat tot.

El tema dels drets, que ha sortit en diverses ocasions i que nosaltres ho hem apuntat 
com un tema prioritari, ja ho dèieu molts de vosaltres. Sí que és cert que han canviat les 
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coses, la salut mental d’avui no és la de fa uns anys, però tenim molt la sensació que la 
perspectiva dels drets realment no està incorporada en la majoria dels àmbits on estem 
treballant amb les persones amb problemes de salut mental. No està identificat quan 
parlem de drets de què estem parlant, per tant aquest és el primer pas, poder tenir clar 
de què estem parlant. No s’ha incorporat en la pròpia dinàmica de la manera de fer dels 
serveis; això passa per com informem, com fem participar les persones, quins elements 
són importants quan parlem dels drets. 

Hem comentat aquest element tan important, per nosaltres especialment delicat, que 
és tots els processos d’hospitalització: Sí que és cert que s’està treballant amb un grup 
per anar avançant cap a un model de contenció mecànica zero, per tant això és..., bé, 
estem satisfets que s’estigui avançant cap aquí. Aquest és un element cabdal, n’hi han 
molts d’altres. Aleshores, una mica el que sí que plantegem, tal com diu el Pla europeu i 
tal com diu al convenció també de Nacions Unides, és que aquest és un element en què 
s’ha de reflexionar molt encara i ens hi hem de posar a treballar en els propers anys, 
d’acord? I que fins i tot ha d’estar incorporat a nivell legislatiu. Vull dir que, segura-
ment, hauríem de pensar com incorporem això en aquest nivell, eh?

Després comentàveu tot el tema de l’augment de la prevalença, de la inequitat terri-
torial, de la dificultat dels serveis de salut mental per atendre o per arribar a atendre de 
forma adient les persones. Això ho compartim, ja ho hem dit nosaltres. Evidentment, ens 
preocupa el fet que els serveis estiguin saturats, que no tinguem capacitat per atendre 
amb qualitat les persones, no? Ja no és un tema només d’equitat territorial, sinó de quina 
manera estem atenent les persones. Hi han algunes famílies que sempre parlen de quanti-
tat i qualitat, entenent la quantitat com també el temps que es dedica a poder-les escoltar, 
a atendre-les i a poder, una mica, conduir tots aquests processos i acompanyar-los bé, no? 
Això, en l’informe que vam presentar d’infants i adolescents, les famílies ens ho deien 
molt, no?

I no passa només pels serveis de salut, eh? Perquè, bé, abans ho hem dit aquí. Vull 
dir que segurament, si tinguéssim un model d’atenció comunitària més ampli, on hi ha-
guessin més recursos a la comunitat, de suport a l’habitatge, d’acompanyament a la in-
serció laboral, de participació i inclusió comunitària, els serveis de salut, evidentment, 
són molt necessaris, però no tindrien tot el pes de l’atenció que tenen ara, eh? Per tant, 
passa una mica per plantejar-nos també com estem articulant aquest model. Abans ho 
heu dit, vull dir que tenim un endarreriment històric i, per tant, l’impacte de les reta-
llades en el nostre cas encara ha sigut més complex. Perquè veníem de poc i si de poc 
anem a menys, doncs, evidentment, no cal fer massa números per entendre que això ha 
generat dificultats, no?

En el cas dels infants, que heu comentat el tema de les USEE, tot el tema dels CDIAP, 
nosaltres ja ho dèiem la setmana passada, no? És un tema que ens preocupa molt perquè 
l’atenció als infants, evidentment, passa perquè tinguem un model que sigui realment 
inclusiu. Si que ens trobem, doncs, amb models d’USEE que són molt diversos, vas 
a veure’n una i en veus una altra i veus coses diferents. Això no pot ser, no? En l’àm-
bit dels infants el model educatiu és cabdal, per tant, creiem que aquí el Departament 
d’Ensenyament té un paper fonamental a l’hora, també, de pensar com estem atenent 
aquests infants des de l’àmbit educatiu i quines eines, a nivell més pedagògic i de ges-
tió d’aquests espais, podem desenvolupar, i tots els aspectes que tenen a veure amb la 
coordinació i amb l’atenció més integral des de tots els àmbits, no?, sabent, doncs, que 
hi ha recursos que tenen limitacions per atendre bé els infants. En aquest cas els EAP, 
que tenen un paper fonamental, tampoc tenen capacitat per poder fer la tasca que tenen 
assignada. Si llegim les funcions que li correspon a un EAP, moltes vegades a la realitat 
no ens les trobem, no?

I després heu comentat també els temes de prevenció. Amb això estem totalment 
d’acord, ja ho hem dit abans. No tenim una estratègia en aquest sentit, i és una de les 
coses que creiem que s’ha de començar a pensar des de tots els àmbits, també, eh?, no 
només des de l’àmbit de salut, no?, vull dir, perquè la prevenció es pot fer des de les es-
coles i es pot fer des de molts altres àmbits. Per tant aquesta visió global és la que, d’al-
guna manera, estem reclamant en tot moment, no? 

I el tema de les dades. Abans la Nuria també ho ha comentat, l’Israel també ho ha dit 
i amb això també estem d’acord: si no tenim dades és molt difícil poder saber què fun-
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ciona i què no funciona. I això lliga amb el que ens plantejàveu de la cartera de serveis, 
no? Hem de saber els programes com funcionen i quins resultats estem tenint per poder 
plantejar-nos, si cal estendre’ls a tot el territori, quin és el model que hem d’estendre. 
Perquè ens trobem amb programes que tenen el mateix nom però l’aplicació és molt di-
ferent en un territori i en un altre, i fent aquest exercici segurament sabrem què ens falta 
i què necessitem incorporar de nou. 

Hi ha un tema també molt preocupant, que és com estem fent tot l’abordatge dels 
adolescents, que això també apareixia en l’informe, no? I ens manquen realment recur-
sos, en aquest sentit, que donin suport als adolescents que pateixen problemàtiques de 
salut mental. Segurament hauríem de pensar en programes específics que donin respos-
ta a aquestes situacions. I abans ens comentaven també tot el tema, les dades aquestes 
que ens plantegen que tenim un 30 per cent de persones que arriben a l’hospitalització 
sense haver passat per la primària, no? Bé, això també passa una mica pel que dèiem, 
perquè si no disposem d’aquests mecanismes que puguin ser preventius, que puguem 
identificar a temps aquestes situacions, doncs, bé, moltes vegades ens trobem que, quan 
arriben, arriben ja en situacions que, bé, on ja hi ha una problemàtica, que s’identifiquen 
en un espai que segurament no és el que seria, no?

El programa de suport a la primària, que per nosaltres –sempre ho hem dit– és un 
programa molt rellevant, estem en la mateixa situació. No està desplegat a tot el terri-
tori. Sí que és veritat que hem avançat en l’àmbit dels adults; en l’àmbit dels infants en-
cara estem lluny. La central de resultats planteja que està desplegat aproximadament al 
30 per cent del territori, i en l’àmbit dels infants això és important. I ens trobem amb el 
mateix que deia abans, no?, que necessitem saber aquest programa com funciona, quins 
resultats ens està donant, com l’estem aplicant, per poder d’alguna manera, també, de-
tectar aquestes situacions a temps, no?

I us passo la paraula, Nuria, si ens hem deixat alguna cosa, doncs, després ens ho...

La presidenta

Moltes gràcies, Marta. I ara la Nuria Martínez, la secretària d’AMMFEINA.

Nuria Martínez Barderi 

Bé, jo intentaré també agrupar una mica els suggeriments o les preguntes que m’heu 
fet en relació amb l’àmbit del treball. Em sap greu no poder ser molt concreta amb les 
dades perquè, com que no en tenim, doncs, bàsicament ens movem en la intuïció i, bé, 
la intuïció, com que estem en el país que estem, funciona més bé que en altres però, 
vaja, no dóna, diguem-ne, la certesa o l’objectivitat necessària.

Bé, és evident que l’endarreriment que té tot el tema de salut mental afecta també 
molt i molt el treball. De fet, ara recordo –i us ho dic de memòria, per tant hi ha un mar-
ge d’error, eh?– que una informació que ens va passar el Departament de Treball, abans 
de la crisi, ens comentava que hi havia dotze mil persones treballant en l’àmbit de l’ano-
menat «mercat protegit», de les quals només 1.200 eren persones amb malaltia mental. 
Això era al començament. Em consta que això ha millorat però jo, sincerament, en 
aquests moments, penso que no arribaríem a les tres mil persones, eh? O sigui, tot i que 
ha millorat en aquest temps, no arribaríem a les tres mil persones.

Quant al tema del Pla integral, bé, el Pla integral ja s’ha comentat una mica la vi-
sió que en fem de manera conjunta, però en relació amb l’eix treball, jo us diria que..., 
us ho direm amb molta sinceritat, perquè penso que és allò que, en dir-ho, jo no n’estic 
satisfeta. Penso que és un dels eixos menys desenvolupats dintre el Pla integral. És evi-
dent que quan tractem el tema del treball per a les persones amb discapacitat per raó de 
malaltia mental estem dintre l’àmbit, diguem-ne, del model d’inserció laboral per a dis-
capacitats, i és lògic que no es parli només aquí, però nosaltres pensem que es podria 
haver apostat per la incorporació de mesures discriminatòries positives a favor d’aquest 
col·lectiu. 

De fet, la nostra crítica, i la dic aquí perquè l’hem feta amb altres àmbits, és que jus-
tament l’únic que se’ns parla és de l’IPS. L’IPS és un model, com pot haver-n’hi d’altres, 
de treball amb suport, que ens ha aportat en alguns casos, en algunes entitats que l’hem 
aplicat –i parlo per experiència pròpia, perquè formo part d’un dels projectes pilot–, 
doncs, una millora en alguns mecanismes, però no pot ser l’única solució –no pot ser 
l’única solució. Al principi ens vam trobar també amb un cert neguit, perquè donava la 
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sensació que l’IPS ho era tot, i l’IPS només és una part molt important i que s’ha de tre-
ballar i que, evidentment, és una metodologia com moltes n’hi ha. 

A vegades ens trobem que han de venir de fora per dir-nos el que ja estem fent a din-
tre. La primera reunió que vàrem tenir amb aquests de Dartmouth, ens van fer una gran 
explicació dient que el treball dignifica. Doncs, bé, nosaltres ho entenem una mica com 
un pla Marshall. Ha portat moltes coses bones, l’IPS. L’IPS ha aconseguit una cosa que 
nosaltres no hem aconseguit en quinze anys, i és asseure les tres conselleries i que es 
parlin entre ells de les dificultats que hi ha tant des de l’àmbit social, com l’àmbit la-
boral, com en l’àmbit de les prestacions. Penseu que moltes persones no accedeixen al 
mercat laboral per les prestacions, això s’ha de tenir en compte, i això és un element 
molt important que hem de tenir; i moltes persones perden la feina perquè a nivell de 
salut no es fa el corresponent seguiment dedicat a aquella persona per les necessitats 
que tenen, el que us deia abans. És molt trist perdre la feina perquè t’has descompensat i 
no tens hora fins al cap de tres mesos, d’acord? I això, doncs, encara no està resolt. I per 
tant aquest és un tema que ens preocupa.

Hem millorat en relació amb... I tant, i tant que hem millorat. Jo també penso que 
s’ha fet un pas endavant molt important. Però «al tanto», jo penso que hi ha mà que ens 
està trucant a una porta i que ens està dient: «Tenim un problema greu.» I bé, podem fer 
dues coses: obrir-lo, no?, que diuen que si coneixes el problema ja tens la meitat de la 
solució, o fer veure que no existeix fins que peti. La meva experiència, i ara parlo per mi 
mateixa, la meva experiència és que això tard o d’hora petarà.

En el tema de la crisi, de tot el tema... Vejam, per desgràcia, estem parlant d’uns 
col·lectius que eren vulnerables abans de la crisi, abans de la crisi ja no treballaven. Us 
he dit que l’any 2014 el 84 per cent d’aquestes persones, segons les dades que tenim de 
l’INE, ens deia que aquestes persones no treballaven. Arriba una crisi brutal, tots els 
recursos «van a les persones», entre cometes, perquè també tenen tot el dret a treballar 
–ara que parlem de drets, el dret al treball és un dret per a tothom–, van, evidentment, 
a aconseguir que aquesta gent s’incorpori al mercat laboral ordinari. Per tant, tots esde-
venim vulnerables. Comencen a haver-hi programes que estaven pensats per a l’especial 
dificultat, com per exemple en el cas d’«Incorpora» de «la Caixa», i passem a ser tots 
vulnerables. I d’alguna manera, els recursos van dirigits a aquelles persones que són 
més «fàcilment inseribles», entre cometes, eh?

Jo vull que m’entengueu, no estic dient que..., però jo sempre poso aquest cas. O si-
gui, pots tenir un familiar, el meu cas, una mare amb dos fills que estigui cinc anys a 
l’atur. És clar, això s’ha d’ajudar, per descomptat, només faltaria. Però aquesta persona, 
un cop trobi la feina –un cop trobi la feina–, i després d’un aprenentatge o una puesta a 
punto serà activa laboralment. Una persona amb malaltia mental, no. Aquest trencament 
–aquest trencament–, suposant que hagi treballat abans, és brutal. I els recursos han anat 
destinats a aquestes persones que, diguem-ne, tenen més facilitat d’integració, i han dei-
xat de banda, com sempre, les persones amb especial dificultat. En aquest cas, no només 
els trastorns mentals severs, sinó l’especial dificultat. I això, verdaderament, és un pro-
blema que jo penso que ens sortirà. 

Ara fa uns dies parlava amb l’alcaldessa de Girona sobre un programa que es va fer, un 
programa «Girona actua», en què nosaltres hi participem des del punt de vista més de 
l’especial dificultat. I em feia aquest comentari, i la veritat és que li agraeixo que hagi 
fet aquest comentari, de dir: «Hem aconseguit rebaixar l’atur de la ciutat de Girona de 
set mil a quatre mil persones però, és clar, ens queda una bossa –una bossa– de gent que és  
molt difícil.» És clar, són els que ja portàvem d’abans, eh?, que els hem abandonat  
durant el període de crisi, els hem deixat tirats. És clar, aquests ara els hem de tornar a 
repescar amb les dificultats que té tot col·lectiu amb especial dificultat o risc d’exclusió 
social però, sobretot, el de persones amb malaltia mental.

Per tant, jo sempre dic: tots ens hem fet vulnerables davant la crisi i, bé, per la inèr-
cia, per la situació, hem anat oblidant aquells que ja ho eren abans, que no de manera 
conjuntural ha sigut, sinó que ja ho venien d’abans i que ho seran. Perquè jo estic total-
ment d’acord amb el que diu la diputada: l’important no és aconseguir feina, o sigui és 
molt important i és necessari, però el de veritat difícil, però difícil de la feina, és man-
tenir-la. Ja ho és per a qualsevol de nosaltres, eh? Per tant, una persona amb aquestes 
dificultats i és impossible, ho ha estat, o no som suficientment bons, per dir que cal una 
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atenció individualitzada i seguida. D’alguna manera, jo penso que potser una de les op-
cions que s’haurien de tenir en compte és que la persona ha de portar una motxilla, i 
segons aquesta motxilla hi té un recurs o hi té un altre. L’atenció ha de ser cap a la per-
sona, no cap als serveis, sinó cap a la persona. 

Depenent de la seva situació, ens trobarem una persona amb malaltia mental que li 
donaràs una empenta i tindrà una vida laborable relativament normal, amb algun pe-
ríode de baixa però relativament normal. Ens en trobarem d’altres que faran ingressos 
hospitalaris i que quan hagin de retornar hauran perdut capacitats que hauran de recu-
perar. Bé, doncs és això, perquè és això del que estem parlant. La salut mental és això, 
per tant, doncs, caldria establir mecanismes que vegin aquesta realitat i no fer veure 
que... No sé, és que a vegades a mi em fa pensar, ens veiem els uns als altres com si tots 
fóssim pots de confitura, iguals, i les persones som diferents, no som pots de confitura 
iguals. Vull dir, per tant, és lògic adoptar les mesures que calguin. És més car? Doncs 
sí, és clar que sí, és més car, però en el fons ens n’acabarem beneficiant tots, per tant, 
això és molt important tenir-ho en compte.

La inserció ordinària. També parlo amb molta sinceritat i em dirigeixo a tu perquè 
ets el que n’has fet incís. A veure, jo penso que hem de començar a trencar aquest bino-
mi entre mercat protegit i mercat ordinari. O sigui, ni un és bo al cent per cent ni l’al-
tre és dolent al cent per cent. Hi ha mercat protegit dolent i hi ha mercat ordinari, di-
guem-ne, dolent o bo, és igual. El que hem de buscar és aquell que és més adaptat a la 
persona o a les fases de les seves persones. Hi ha persones amb malaltia mental que no 
treballaran mai en el mercat ordinari, i més amb les exigències actuals del mercat ordi-
nari. No demanem a aquestes persones, que ja porten una motxilla molt gran, allò que 
nosaltres, a vegades, no hi arribem, d’acord?

Això no vol dir que quan la persona pot, evidentment, ens hem d’esforçar perquè ho 
faci, només faltaria, i hem de crear aquest àmbit que jo us deia. Potser seria molt millor 
parlar d’empreses saludables, d’acord? Hi ha empreses ordinàries que són un niu de pro-
blemes a nivell de salut mental, on estàs estressat, que no et sents ben acompanyat, etcè-
tera; per tant, jo no sé a vegades per què parlem del mercat protegit com si fos una mena 
de cove on posem gent i guetos, no. Nosaltres intentem treballar, en la majoria dels ca-
sos, com tothom. I també hi ha gent que ho fa malament, eh?, jo no estic dient... Doncs, 
potser nosaltres com a empreses intentem mantenir totes les legislacions de riscos, de 
normatives, paguem els nostres IVA, si som agent econòmic. Per tant, bé, pot haver-hi 
persones que no han...

Ara, és possible, d’alguna persona que hi vagi? Sí, jo, la meva experiència és..., parlo 
ara en aquest moment de la meva entitat, on tenim nosaltres unes seixanta-quatre perso-
nes amb trastorns mentals severs amb una mitjana de discapacitat del 65 per cent, eh?, 
per tant, sabeu que la discapacitat és a partir del 33, o especial dificultat. Estic parlant 
d’una mitjana del 65 per cent i molt pocs poden anar al mercat laboral ordinari, molt 
pocs, la qual cosa no vol dir que n’hi hagi d’altres, que hi hagi gent amb menys discapa-
citat que hi pugui anar, però és que aquesta gent pot treballar, pot fer-ho, d’acord? A un 
altre ritme, amb uns suports que difícilment, a vegades, l’empresa ordinària pot, perquè 
també hem d’entendre que l’objectiu de l’empresa ordinària no és aquest, d’acord? Per 
tant, tu em dius: dades de quanta gent tenim treballant a les empreses ordinàries, amb 
malaltia mental? Em sap molt de greu dir-te que no ho sé. Et puc dir les que des de la 
meva entitat hem posat, però nosaltres no sabem el nivell, perquè tampoc hi ha dades 
d’aquest tema.

Sí que et puc dir, com a referència, que en algun programa, com per exemple el d’In-
corpora, sempre se’ns queixen que la inserció ordinària d’aquest col·lectiu especialment 
és molt fluixa. Perquè, no ens oblidem, i aquest és un altre tema, tenim l’estigma, eh? 
I això, no ens oblidem. I l’estigma, a vegades, és molt més fàcil quan tu vas a parlar amb 
un empresari, a vegades ets capaç de tocar-li la fibra sensible a aquell home i que et di-
gui: «D’acord, doncs, va fem una prova, posem-lo», tal, no sé què, defineixes amb ell 
el perfil, les persones i tal, però hi ha els companys de feina, aquests sí que són durs de 
pelar, a nivell de... Perquè és clar, el cap, l’encarregat, i us ho dic sincerament, i és lògic 
que faci així, et dirà: «Ostres, jo he demanat un recurs nou, perquè necessito augmentar 
la productivitat amb un percentatge ics i ve el cap i va i em diu que agafarem una perso-
na amb malaltia mental.» Estupend, no?
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És clar, llavors, s’ha de treballar molt l’estigma, les relacions amb els companys de 
feina. També cal que la persona amb malaltia mental vulgui dir que de veritat té ma-
laltia mental. El fracàs és absolut quan la persona no vol dir-ho; té tot el seu dret de no 
dir-ho però, és clar, llavors la gent no interpreta bé, a vegades, algunes de les actuacions 
que fa el seu company. Per tant, el tema de l’empresa ordinària s’ha d’estudiar, com us 
deia abans, d’una manera molt més global, d’acord?

Llavors, per últim, heu parlat també del tema de la protecció dels drets. Jo crec que 
aquest col·lectiu, sincerament, ja no parlo de l’àmbit més que han fet els meus com-
panys, sinó el dret al treball, és evident que no s’està complint. Està clar que si teniu un 
84 per cent d’aquestes persones que poden treballar i no estan treballant, és que no es-
tem complint ni de lluny l’objectiu que aquest dret el puguin fer efectiu. No sé si teniu 
alguna pregunta més.

Gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Crec que ha sigut una bona exposició per part 
vostra i amb preguntes interessants per part dels grups i, per tant, ho deixaríem aquí 
agraint que hàgiu vingut. 

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)
Suspenc la sessió un moment.

La sessió se suspèn a tres quarts de cinc de la tarda i deu minuts i es reprèn a les cinc i 
quatre minuts.

La presidenta

Molt bé, doncs, tornem a iniciar la Comissió de Salut, amb el tercer punt de l’ordre 
del dia, representa que és.

Compareixença d’una representació de la Plataforma per a la Defensa 
de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya per a exposar els 
resultats d’un document elaborat per la Plataforma sobre la situació 
actual en l’àmbit de la salut mental

357-00136/11 

I donar la benvinguda a les compareixents que vénen en nom de la comissió perma-
nent de la Plataforma per la Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya, i 
en primer lloc donaré la paraula a la senyora Àngels Vives i Belmonte.

Àngels Vives i Belmonte (representant de la Plataforma per a la Defensa de 
l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya)

Gràcies, bona tarda. En primer lloc vull agrair la seva presència a tots vostès, par-
lamentaris de la Comissió de Salut i ciutadans interessats en els assumptes que concer-
neixen la salut mental. Agrair-ho a la senyora Alba Vergés, presidenta de la Comissió, el 
senyor Martín Eusebio Barra, vicepresident, i la senyora Montserrat Vilella, secretària, 
com als també altres parlamentaris, de tots els grups parlamentaris, Junts pel Sí, Ciu-
tadans, Grup Socialista, Catalunya Sí que es Pot, Partit Popular de Catalunya i CUP - 
Crida Constituent. 

Em semblava que era necessari també donar-los a cada un de vostès el nom i la per-
tinença perquè la trobada d’avui, després d’un any que ens vam veure, el dia 11 de juny 
aquí, en una altra compareixença, on nosaltres veníem a demanar el seu suport, el vam 
trobar –el vam trobar–, i em sembla que és important reconèixer-ho. En aquell moment 
veníem a denunciar –en el sentit de fer saber– el patiment i la preocupació dels nostres 
professionals per una situació d’insuficiència de respostes a les necessitats plantejades 
per a les persones que demanen atenció en salut mental. El malestar, el patiment psíquic 
arriba sovint de manera dramàtica i urgent, o de vegades silent i emmascarada, i pot 
quedar desesperadament diluït en llistes d’espera o en una atenció parcial i insuficient, 
massa espaiada i amb discontinuïtat dels professionals, tot i que hi ha una tasca que cal 
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reconèixer, realitzada per molts professionals competents, honestos i responsables, però 
no arribem a donar una resposta suficient a les necessitats que tenim plantejades.

Fa un any, en la passada compareixença, vam venir a demanar la seva col·laboració 
per a l’obtenció d’unes dades que necessitàvem. Ara, quan ara sentíem el grup anterior, 
nosaltres vam venir demanant un sèrie de dades i les vam obtenir –almenys una part 
de les dades, no totes. Valorem aquesta oportunitat de mantenir una nova trobada amb 
aquesta Comissió de Salut en una relació d’escolta mútua i cooperació amb els nostres 
representants i parlamentaris en qüestions bàsiques que afecten les nostres comunitats. 
La salut mental, fonamental per a la bona marxa d’un país, i l’atenció que es dispensa 
requereix de la nostra atenció i entenem, en aquest moment de forta complexitat polí-
tica, per la qual cosa agraïm que ens hagin convocat, el seu esforç i la seva sensibilitat.

Ja vàrem fer una primera anàlisi de les repercussions que la crisi econòmica i les re-
tallades pressupostàries havien tingut en molts àmbits que afecten les responsabilitats 
de govern. Més que una anàlisi era, en aquell moment, un llistat de temes que necessita-
ven i necessiten de més atenció i inversió, i vam formular vint-i-quatre preguntes espe-
cífiques i concretes que vam adreçar a aquesta comissió, la qual va tramitar la sol·licitud 
a la conselleria de Salut. Vàrem –com deia– obtenir una resposta parcial, però junta-
ment amb altres dades obtingudes d’altres fonts han estat la base d’elaboració del docu-
ment que avui els presentem, que presentaran els meus companys.

Hem continuat treballant des de la plataforma; està activa, treballant en diversos 
grups, i en aquest moment segueix treballant aquesta plataforma, especialment en un 
tema que és l’estudi i l’anàlisi del malestar i la càrrega de treball dels professionals a tra-
vés d’una enquesta que estem elaborant, i també sobre una qüestió que ha quedat més 
opaca, que són les dotacions de personal i les característiques de treball assistencial i no 
assistencial als centres de salut mental, concretament de Barcelona i el Baix Llobregat. 
Ara estem preparant això.

Abans de passar la paraula als meus companys, voldria destacar molt breument –tinc 
molt poc temps–, molt breument, uns punts. Volem destacar un tema que requereix una 
atenció immediata: és la situació en què es troben moltes –no totes, però moltes– unitats 
d’internament psiquiàtric amb greus dèficits de personal. Aquestes unitats estan dispen-
sant una atenció insuficient que vulnera sovint el dret de les persones ingressades –tam-
bé sortia en la compareixença anterior–; es practiquen contencions mecàniques, control 
a través de càmeres, sobremedicació, estades massa curtes, insuficient atenció als fami-
liars, insuficient atenció psicoterapèutica o nul·la, insuficient prestació d’experiències de 
treball grupal, tallers, etcètera. No és un tema de matisos, és radical aquesta qüestió, 
preocupant. D’aquest fet se n’han fet ressò diferents institucions. Darrerament, hi va ha-
ver una publicació de la fundació Congrés Català de Salut Mental sobre drets humans i 
hospitalització psiquiàtrica; hi ha hagut un congrés a Cartagena, ara fa dues setmanes, 
també d’aquest tema. Cal prestar atenció a aquest tema de manera urgent, ja que col·loca 
el sistema de salut en les línies vermelles de mala praxi i vulneració de drets humans.

Un altre tema a destacar és l’ús excessiu de psicofàrmacs com a manera, sovint, de si-
lenciar malestar en comptes d’atendre’l i tractar-lo. Hi ha una alarma en els sectors de 
salut mental a nivell internacional sobre l’augment creixent de consum de psicofàrmacs, 
especialment en infants; l’alarma és de com ha augmentat en infants. Sabem, coneixem 
i us ho podrem mostrar, els podrem mostrar com l’aplicació d’espais psicoterapèutics 
disminueix el consum de psicofàrmacs; això ho sabem, aquestes dades les tenim. Vo-
lem fer arribar la nostra preocupació per l’estat dels professionals dels serveis d’atenció 
en salut mental quant a dotació, l’estrès a què estan sotmesos, formació, treball en equip 
i pressió assistencial. 

I per últim, com a últim punt i que no té directament a veure amb la qüestió de la 
xarxa i dels dispositius d’atenció de salut mental, sí que hi ha un tema que volem trans-
metre, que és la preocupació per una qüestió d’ordre social, la necessitat d’ocupar-nos 
de la situació de les persones refugiades que han de venir, poden venir o no sabem si 
arribaran a venir. El Departament de Salut està elaborant un protocol d’acollida, però 
crec que el tema requereix de l’atenció de tots els parlamentaris per dispensar un tracte 
digne a aquestes persones, i aquest és un tema de salut mental de tota la nostra comuni-
tat o del nostre país.

Res més. Moltes gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, senyora Àngels Vives. Ara li passo la paraula a la senyora Francesca 
Zapater i Torras.

Francesca Zapater i Torras (representant de la Plataforma per a la Defensa 
de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya)

Bona tarda i moltes gràcies per estar aquí. Jo els explicaré una part més de dades, 
una part una mica pesada, sobretot a aquesta hora –espero que no s’adormin massa.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Hem repartit una mica l’explicació del document en tres persones: jo faria més la 
part objectiva de dades; la Clàudia faria una mica de traspassar les seves experiències 
assistencials, la seva visió vivencial de quina és la situació en un centre d’atenció de salut 
mental infantil, i en Joan faria una part de propostes. Intentaré fer la meva part de dades 
en deu minuts. Tenen el document, jo crec que de totes maneres el poden tenir i si no a 
l’hora de la discussió ho podem ampliar una mica, perquè les dades sabem que són una 
mica feixugues i costa a vegades de sintetitzar. He fet un intent de síntesi.

Tal com comentava l’Àngels, hem utilitzat fonamentalment tres documents: l’infor-
me de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, de la central de resultats, que es 
va publicar el 2014 i que es publica des del 2012 amb dades del 2011, o sigui que aquest 
informe i les dades que conté aquest informe ens donen dades del 2011 al 2014. Ales-
hores, hi ha les dues respostes del conseller, preguntes que es van fer dels parlamenta-
ris, que són dos informes, un amb data de l’11 del 2 del 2015, i l’altre amb data de l’1 
del 7 del 2015, que recullen informacions i períodes diferents, per la qual cosa analitzar 
aquesta informació ha estat una mica com complicada, perquè no hi ha cap període que 
coincideixi. Ho hem fet com hem pogut. I de manera secundària, hem utilitzat també 
l’Atles integral de Serveis d’Atenció a la Salut Mental de Catalunya del 2010 i el Pla di-
rector de Salut Mental i Addicions a Catalunya. Aquests dos documents els hem fet ser-
vir per informació, sobretot, de recursos humans, que en els informes del conseller no 
hi havia recollida cap mena d’informació.

Com vostès saben, la configuració de la xarxa d’atenció a la salut mental i addicions 
és molt fragmentada. Està formada per més de seixanta entitats proveïdores, que fa di-
fícil tenir informació global i al mateix temps fragmentada per territori, centre o pro-
veïdor, fet que limita el coneixement de la realitat i la seva anàlisi. La informació que 
els oferim l’hem dividit en dos apartats: una és informació sobre recursos i l’altra és 
informació sobre activitat. La informació sobre recursos –comencem per recursos eco-
nòmics–, en el pressupost general de salut, el que es dedica a salut mental és al voltant 
d’un 4 per cent; en concret, el 2013 es va dedicar un 4,2 per cent, oscil·la en un 4,1, un 
4.2 i es manté més o menys estable en els últims anys. Recordem que l’OMS recoma-
na una dedicació de pressupost d’un 10 per cent. El pressupost global que hi ha hagut 
comparant l’any 2010 i el 2014, que és l’any que teníem xifres més anteriors del 2014, 
però que ens agafa precisament el període de retallades, perquè l’any 2010 va ser l’any 
amb un pressupost més alt en salut mental, ens dóna un decreixement d’un 9 per cent. Si 
l’any 2010 el pressupost era de 384 milions, l’any 2014 va ser de 350.

Si analitzem per línies de servei, aquestes retallades, aquesta disminució de pressu-
post veiem que no s’aplica de manera homogènia, que hi han uns serveis que pateixen 
més retallades que unes altres; l’oscil·lació està des de la retallada..., la disminució ne-
gativa d’un 22 per cent en l’apartat de programes fins a l’augment, en aquest cas positiu, 
d’un 8 per cent en l’apartat de drogodependències. En línies d’adults, tenim un decre-
ment d’un 10 per cent; en línia infantil i juvenil, d’un 7; en formació postgraduada, un 
augment d’un 10, i en programa d’integració assistencial, un 5. No hem pogut trobar 
informació sobre com aquest pressupost general es concreta en els contractes de les en-
titats proveïdores ni en la contractació de recursos humans per a l’atenció, ni en nombre 
ni en hores de professional, per la manca d’informació i de transparència de les entitats.

Ens interessava veure, una mica en relació també amb les compareixences anteriors, 
la distribució per àmbits, una mica veient què es dedica a atenció comunitària i què es 
dedica a atenció hospitalària, i aquí tenim la distribució del 2014. Veiem que en blau, 
que és la part més important, és hospitalització, 128 milions; després ens vindria el ta-
ronja, que és atenció comunitària per a adults; llavors ens vindria la groga, que és aten-
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ció comunitària infantil, i després ja drogodependències i programes. Això ens dóna 
una orientació de l’orientació de caràcter del sistema de salut mental que tenim i allà 
on van a parar la major part de recursos i, per tant, quina activitat determina per sobre 
d’unes altres. Si comparem la dedicació de diners, d’euros, a l’atenció hospitalària i a 
la comunitària, la proporció que tenim és d’un euro per atenció comunitària envers un 
1,56 euros a l’atenció hospitalària; en global, el 43 per cent de tots els recursos en siste-
mes d’atenció a la salut mental és per atenció hospitalària. 

El consum de fàrmacs s’ha comentat ja, no hi entrarem massa en detall. Només dir 
que l’evolució de persones en aquests últims anys, en els últims deu anys, ha sigut dife-
rent, hi ha hagut una tendència important a l’augment. En aquests últims tres anys que 
tenim informació, o quatre anys, no hi ha hagut massa variació. Només en el tema dels 
psicoestimulants, que veiem que en el 2010 era de cent nou milers de persones amb 
tractament de psicoestimulants, en el 2013, quaranta-cinc. No sabem ben bé aquesta xi-
fra tan dispar a què es pot deure. Sí que deduïm d’això que hi ha més d’1.200.000 perso-
nes al nostre país que tenen prescripció d’ansiolítics i no sedants, que representa un 18,4 
per cent de la població.

Desconeixem les persones que estan ateses en psicoteràpia a la xarxa pública, però 
sabem que representen una proporció insignificant enfront de més d’un milió i mig, 
aproximadament, d’aquestes persones que reben tractament psicofarmacològic. No 
tenim dades globals, però sí que tenim dades parcials d’uns centres que hem recollit 
aquesta setmana, de l’àrea metropolitana, en tractament amb persones amb psicosi, i la 
quantitat de diners que es dediquen a tractament farmacoterapèutic en comparació al 
psicoterapèutic és de quatre a set vegades superior cap al tractament farmacoterapèutic. 

Malgrat totes les recomanacions científiques, les evidències que hi han del benefici 
dels tractaments psicoterapèutics, veiem que el nostre sistema sanitari hi dedica pocs 
recursos. En aquest gràfic podem veure la despesa global sumant serveis i sumant trac-
taments farmacològics, despesa en farmàcia, i veiem que la despesa en farmàcia repre-
senta un 36 per cent de la despesa global de serveis de salut mental.

Recursos humans. Com comentàvem, no es disposa d’una informació actualitzada 
pública sobre el nombre i tipus de professionals que estan treballant a la xarxa. Treba-
llarem amb dues bases de dades. Una és: l’any 2010 es va publicar l’atles del Departa-
ment de Salut, on es recollia la dotació de personal en els serveis de salut mental. I en 
el Pla director de salut mental i addiccions es feia una previsió de quins professionals, 
quina quantitat de professionals eren necessaris per cobrir els serveis. I aquí, en aquesta 
taula, poden veure el decalatge, la diferència entre les dotacions reals, que serien les que 
corresponen aquí a l’atles i... –a veure, si ho puc..., ho aconsegueixo assenyalar sense 
que es mogui..., on el tinc; bé, no ho aconsegueixo–, i la diferència que hi ha en dota-
ció de personal de la previsió a la realitat. En l’any 2010 ja hi havia aquesta diferència, 
menys d’1,31 psiquiatres per 100.000 habitants, menys de 2 psicòlegs, menys 1,5 tre-
balladors social i menys de 2 infermeres per cada 100.000 habitants. Comptant no les 
previsions de l’OMS, les recomanacions de l’OMS, sinó les previsions del Pla director, 
i comparant amb les dades que donava l’atles. En el Pla integral d’atenció a les persones 
amb trastorn mental 2014-2016 no hi hem sabut veure propostes de dotació de profes-
sionals. 

Un altre aspecte que hem volgut estudiar a partir de les dades que ens han donat és 
el tema de la distribució territorial. No hem fet un estudi de tots els centres del territori; 
sí que hem fet un estudi de la ciutat de Barcelona, dels quinze centres de salut mental, 
dels quinze districtes de Barcelona. Hem classificat les dotacions pels districtes de ren-
da alta i els districtes de renda baixa en funció de la renda familiar disponible, la pre-
valença de persones ateses, els euros dedicats per persona atesa, els euros dedicats per 
habitant i les visites per persona atesa. Com poden veure, en els districtes de renda alta, 
que tenen el doble de renda que els de renda baixa, la prevalença de persones ateses és 
un 2,4; en canvi, en els de renda baixa és un 3,5, o sigui que hi ha més activitat assisten-
cials en els barris de renda baixa. 

La dotació econòmica per habitant en un grup de barris i en l’altre és molt semblant, 
amb un 7,9 i l’altre 8, però si mirem els euros per persona atesa, veiem que és molt di-
ferent. En els districtes de renda alta els euros que es dediquen per persona atesa són de 
332, i en canvi, en els de renda baixa, 234. Les visites per persona atesa també són dife-
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rents, essent superiors les visites per any que reben els pacients atesos en els centres dels 
districtes de renda alta, i 7,2 les visites que reben les persones ateses en els districtes de 
renda baixa. Seria interessant estendre aquest estudi a tot Catalunya per veure, aprofun-
dir en el coneixement d’inequitats que sabem que el nostre sistema té, i aquesta és una 
d’elles. Precisament les poblacions i els barris amb renda més baixa sabem que tenen 
més problemes de salut mental, que estan més afectats, que hi ha més risc de patiment i 
de malaltia mental i, en canvi, són els que reben menys recursos.

Bé, i el segon apartat es refereix a l’activitat –fins ara hem parlat de recursos, ara 
anem amb activitat. Hem fet una recollida també de..., aquí, sobretot, de les dades de la 
central de resultats. El resum seria el següent. En població adulta augmenta la població 
atesa, amb un 2,2 per cent; augmenten els casos més greus atesos, amb un 11,8 per cent; 
augmenten les visites realitzades, amb un 13,3 per cent; es fan més ingressos, un 17 per 
cent, i augmenten els reingressos a trenta dies de l’alta. Aquests reingressos augmenten 
també relativament amb un 48,9 per cent. I en població infantil tenim dades encara més 
rellevants. La població en els centre de salut mental infantils i juvenils augmenta en un 
15 per cent; la proporció de trastorn mental sever ha augmentat en un 25 per cent; les 
visites realitzades, en un 9,4; ha disminuït el nombre de visites per persona de 6,5 a 6,2 
i han augmentat les hospitalitzacions d’aguts. Per la primera part parlàvem de disminu-
cions, tot el que és recursos pràcticament tot era negatiu; a l’apartat d’activitat, tot és po-
sitiu, eh?, amb el qual ja veiem que potser les coses no les tenim prou ben endreçades.

Idees resum d’aquesta intervenció; llavors ja passarem a les altres. Ens trobem amb 
uns pressupostos històricament insuficients; no vénen de les retallades, vénen d’abans, 
les retallades ho han acabat d’arreglar. Estem fent més atenció amb menys recursos, 
això vol dir que es compromet la qualitat de l’atenció que podem fer i suposa una sobre-
càrrega dels professionals, perquè és evident que el tractament el fem professionals, no 
ho fan màquines, i per tant, aquesta sobrecàrrega emocional, professional, laboral, d’al-
guna manera, cau sobre les espatlles dels professionals.

Veiem que hi ha una distribució inequitativa dels recursos, que hi ha una orientació 
hospitalària per sobre de l’orientació comunitària i que hi ha una orientació farmacolò-
gica per sobre de la psicoterapèutica. Aquestes, una mica, serien les cinc idees que ens 
agradaria que els quedessin una mica gravades.

Gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. Doncs, ara li passo la paraula a la senyora Claudia Andrea Vás-
quez.

Claudia Andrea Vásquez Leichtle (representant de la Plataforma per a la 
Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya)

Gracias. Buenas tardes. Como profesional de salud mental dentro de la red pública, 
quisiera intentar, después de lo que os explico, que podáis imaginar lo que nosotros ve-
mos cada día en nuestro trabajo con la atención que damos a los chicos, las chicas y sus 
familias desde nuestro dispositivo. 

Trabajo en un dispositivo de alta complejidad, dentro de la red, con adolescentes 
con problemas serios de salud mental. Nuestra labor fundamental es intentar que la si-
tuación de riesgo que ha significado su derivación no se traduzca en una cronificación 
o posibilidad de desarrollo de tipo disocial, es decir, que puedan continuar una vida 
reinsertos en la sociedad. Para lograr ello son fundamentales tres pilares: la familia, el 
equipo de profesionales y que existan los dispositivos que permitan continuar la recu-
peración a través del proyecto futuro que se ha elegido, según edad, poder hacer en lo 
educativo, si no en lo prelaboral y laboral.

Durante estos últimos años la complejidad y cualidad de la demanda, en cuanto al 
tipo de atención que requieren los pacientes que he recibido, ha cambiado. Lo que an-
tes era la excepción, este último tiempo es la norma. La situaciones de las familias durante 
este periodo también se han visto más deterioradas aún por situaciones conocidas, como 
pérdidas de ayudas, paros, desahucios, retornos a casa de abuelos, estados de ansiedad, 
depresión, etcétera. Con lo cual, el soporte que necesitan los chicos y las chicas cuando 
salen de su estado más crítico no lo encuentran en ellos. Nos convertimos así en sus su-
plentes dentro del proceso que estamos haciendo con ellos y lo que se traduce en alargar 
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estancias para evitar recaídas con lo frágil de estos movimientos. Esto lo vamos com-
pensando absorbiendo más plazas para cumplir con el contrato vigente con el CatSalut, 
que implica unas medias de estancias y plazas determinadas. De este modo, con mucho 
esfuerzo y desgaste, vamos intentando sostener esta calidad integral de atención, que es-
tamos convencidos que tenemos que mantener.

Con el aumento de la demanda hacia los centros de salud mental infantojuvenil, se 
va generando una lista de espera a nuestro dispositivo, que ya funciona por sobre su ca-
pacidad. Analizando las listas de espera, nos encontramos con casos que un porcentaje 
no menor se refieren a otro tipo de demanda y, por lo tanto, otro tipo de programa de 
atención de salud mental que no existe o bien se encuentra saturado en nuestro territo-
rio, como, por ejemplo, programas de tratamiento terapéutico, tratamientos familiares, 
soporte a familias o padres en sus funciones parentales, residencias, rehabilitación, cen-
tros educativos especiales, etcétera.

Necesitamos detenernos para poder repensar y replanificar, tanto internamente 
como conjuntamente con otros dispositivos, cómo mejorar nuestras coordinaciones y 
trabajo conjunto. Pero estamos absorbidos por la asistencia, lo cual, creo, es una diná-
mica en la que estamos varios dispositivos, no solo de salud, sino también de educación 
y del tercer sector, lo que, sin duda, afecta a la continuidad de la atención que como red 
se debiera asegurar. Con todo esto, me gustaría haceros la siguiente pregunta: ¿Pensáis 
que invertir en los programas y dispositivos de salud mental que la población necesita 
tiene retorno económico para la sociedad? 

Gracias.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, Claudia. Doncs, ara és el torn del senyor Joan Tremoleda.

Joan Tremoleda i Sintes (representant de la Plataforma per a la Defensa de 
l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya)

De les dades que han sortit exposades aquí i de les altres que tenim podríem fer un 
llistat de propostes, el que passa que no ho farem. Només volem parlar de tres que pen-
sem que són urgents, però abans us vull mostrar..., últimament n’han sortit moltes, no?, 
a part del Pla integral –abans n’estàvem parlant–, el Pla interdepartamental, han sortit 
tant les de l’Ajuntament de Barcelona, amb un llistat de propostes que nosaltres com-
partim, el que ha fet el síndic de greuges ja fa sis mesos, que mostra un panorama que, 
bé, suposo que tots l’heu llegit i coneixeu, no?, i el tema dels determinants de salut de 
Barcelona i els que ha fet també la Fundació Pere Tarrés i la Salut Mental Catalunya, 
que els heu tingut aquí, que suposo que també ho coneixeu, no?

Si mirem, són més de cent cinquanta propostes –cent cinquanta propostes–, una mica, 
que ens parlen d’un model cap on es vol anar. Hem sentit aquí, comunitari, etcètera, et-
cètera. I és un model que està escrit des de fa molts anys en tots els documents que he 
tingut el privilegi de llegir del departament. És un model preventiu, proactiu, equitatiu, 
accessible, orientat als interessos i necessitats de les persones i les famílies, comunitari, 
integrador, biopsicosocial, participatiu, longitudinal i resolutiu, solucions en el propi en-
torn, ètic, de qualitat, no?, que busca la formació, la recerca i la docència. És un horitzó, 
eh?, un horitzó que no sé si el veurem, com altres horitzons que desitgem en moltes altres 
nivells, però que anem caminant cap allí. Però és un horitzó que no té ni propostes con-
cretes, que són definicions genèriques, inclús els últims, no? Llegia el de l’Ajuntament de 
Barcelona: no hi ha pressupost lligat a cap dels seus objectius, no hi ha un calendari, no 
hi ha una priorització, no hi ha res de res. És veure el sol al fons, no? 

Mentre, estem amb un model que assistencialista –no assistencial, assistencialista, 
no?–, superat per la demanda, desigual, poc accessible, saturat, orientat més a les insti-
tucions, com també han dit aquí, i a grups de poder també, hospitalari, biopsicosocial 
i molt lligat als fàrmacs, jerarquitzat, poc participatiu, transversal, cronificador, frag-
mentat, dispers, amb valors molt diferents, orientat a la quantitat, a la productivitat i on 
sobreviu el desig i l’esforç personal de molts professionals. 

Per això volem demanar tres coses, però no tres coses en pla llistat. Volem demanar 
tres coses molt concretes, que pensem que són urgents i que vostès han de donar respos-
tes o almenys les han de pensar i parlar amb els seus grups. I pensem també que faria 
falta poder discutir-ho en un ple, perquè si realment es prioritza la salut mental pensem 
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que aquesta casa necessita escoltar moltes més veus. Pensem que en un ple es pot plan-
tejar tot el llistat d’aquestes propostes horitzó que ens marquen cap on hem d’anar.

Nosaltres els volem dir tres coses. Una, que creiem que és urgent, i urgent vol dir ja, 
no esperar el 2017, el nou Govern, que tinguem la república, totes aquestes coses, que 
anem caminant, sinó tres coses que pensem que s’han de fer ja per sobreviure: major trans-
parència i control públic, sigui el model que sigui; o sigui, ens és igual si és concertat, 
si és públic, ens és igual; a la plataforma convivim persones que tenim les dues visions 
de gestió pública pública i gestió concertada, amb els valors que cada u pot defensar des 
dels dos models. El que no entenem és que no sigui transparent i que hi hagi un control 
públic no només de la gestió, sinó de la gestió, els processos i els resultats, i això no hi és.

No tornarem a parlar de les dades que falten, però des del 2010 no s’han tornat a 
publicar dades sobre recursos humans. Les hem demanat i seguim sense saber-les. Pre-
guntem que quan es farà i pensem que s’ha de fer ràpid, perquè no es poden prendre 
decisions sense saber quanta gent està treballant. Entre el que s’aprova a nivell pressu-
postari i el que arriba a l’atenció –a l’atenció vol dir atenció directa, número i hores de 
professional, substitucions o no substitucions– hi ha un forat on els números se’ns per-
den. I com ha afectat llavors aquesta retallada del 9 per cent realment a l’atenció directa, 
no ho sabem; no sabem com ha afectat els ciutadans i no sabem com ha afectat els pro-
fessionals. No sabem moltes dades.

Abans hem parlat del tema psicòlegs; sabem quants prenen fàrmacs però no quants són 
atesos per psicòlegs, ni quins efectes estan patint els professionals amb el tipus de relació 
que tenen. I no sabem... En el segle xxi, els indicadors que surten a la central de resultats 
són del segle xix, són dades d’activitat pura i dura i no tenim cap indicador de qualitat. No 
sabem la complexitat, la gravetat de les situacions, el patiment de la gent, no sabem les bo-
nes pràctiques que segur que hi ha en el sistema i que es poden generalitzar, perquè no les 
sabem, no es valoren i no es repliquen; no es lliguen amb els determinants de salut, no hi 
ha una mirada de gènere, hi ha una psiquiatrització i una medicalització de moltes situa-
cions de violència. No tenim dades de la coordinació entre serveis ni de la relació entre les 
xarxes, ni de les seves necessitats. No tenim dades més que les dels observatoris, des d’una 
mica lluny de la realitat canviant de la salut mental.

L’altra cosa que pensem que és urgent, també ja, és la millor coordinació del que hi 
ha, perquè sí que hi ha moltes coses comparades amb fa trenta anys –només faltaria–, co-
ordinació del que hi ha i participació; participació lligada al territori, no lligada a proto-
cols que miren a l’horitzó, lligada al territori amb la gent que està al voltant de les neces-
sitats diàries, amb un diàleg amb qui faci falta. I necessitem directrius d’aquest tipus de 
coordinació. No pot ser que ens trobem cinc serveis, sis serveis de tres xarxes i no sapi-
guem –menys quan ho fa l’EAIA, que ens convoca–, realment, per què estem allí en fun-
ció de qui, perquè és per la pura voluntat dels professionals, perquè no hi ha cap indicació 
de coordinació entre xarxes clara. Fins ara no s’ha fet. Hi ha un programa interdeparta-
mental que està treballant en l’horitzó, però a les trinxeres, quan parlem de casos, casos 
complicats, on hi ha maltractament, intent de suïcidi, dos menors, abusos sexuals, no hi 
ha cap indicació, no hi ha cap metodologia que s’hagi proposat per treballar en xarxa, 
ni per treballar amb els propis equips, ni per treballar en la comunitat. I per fer tot això, 
evidentment, necessitem formació i supervisió, més de la que tenim ara, des d’incorporar 
la mirada de gènere, des de recursos per treballar en xarxa i no quedar-nos tots enganxats 
amb l’angoixa que ens provoca treballar com abans hem estat descrivint.

I l’altra tercera cosa que els volem demanar és que revisin les desigualtats i les des-
peses. No podem esperar que es tornin a fer pressupostos per corregir les desigualtats 
que hi ha a Barcelona i que suposem –suposem, perquè no ho hem pogut mirar– que 
hi ha a la resta de Catalunya que afecten especialment infants i poblacions més vulne-
rables. O sigui, s’ha retallat i s’ha retallat quan venia una crisi, que sabem que la crisi 
afecta els més vulnerables, s’ha retallat salut mental igual que altres coses i les pobla-
cions més vulnerables han sigut doblement afectades, per la crisi i per les retallades, i a 
més –hem vist– d’una forma desigual en els seus serveis, en els seus territoris.

Pensem que s’ha de redefinir el finançament i plantejar el finançament plantejat amb 
les necessitats i amb els determinants de la salut i la complexitat. No obtenir finança-
ments en funció de la força que té l’empresa proveïdora per negociar amb el departa-
ment o per negociar amb altres espais. I pensem que s’han de revisar els criteris de les 
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despeses amb relació a les pràctiques clíniques i demanar que demostrin la seva eficièn-
cia: 195 milions d’euros en psicofàrmacs; 82 milions és el que costa tota la xarxa comu-
nitària a Catalunya. Quin finançament tenen els altres tipus de tractaments? Per què no 
són eficients, segons diuen alguns? I el tema d’intentar seguint reduint la medicalització 
en molts contextos.

I pensem que s’ha de revisar, i no només ho pensem nosaltres; el mateix departa-
ment ho pensa. Hi ha hagut una comissió que ha estat estudiant aquest tema i és una 
comissió que ha fet un document, i és un document que plantejava inclús una proposta 
de simulació sense augmentar costos, perquè en una època com la que tenim no podien 
augmentar costos, i en aquest document es plantejaven augmentar més d’un 60 per cent 
la comunitària d’adults i més d’un 40 per cent la comunitària infantil, i això valia 34 
milions d’euros; i no s’ha fet, i no s’ha fet ara i aquest document està parat i no sabem 
on està, i els volem preguntar a vostès que ens expliquin perquè s’ha parat aquest docu-
ment i on està. I 34 milions d’euros és exactament el que s’ha donat a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron per fer dinou quiròfans i rehabilitació, reanimació i la UCI. I estem molt 
contents que hi hagi dinou quiròfans més, però quan parlem de què és prioritari i diuen 
que és prioritat la salut mental, ens preguntem si 34 milions d’euros utilitzats d’aquestes 
maneres demostren prioritat. 

I volem preguntar això: invertir 34 milions d’euros, que són a més exactament els 
euros que s’han perdut des del 2010 fins al 2014 –no ho sabem ara–, es poden reutilit-
zar? Es poden aconseguir? Però no aconseguir en l’horitzó, no en la república, quan vin-
gui, es poden aconseguir en les ràtios d’ara, que ja en el 2010 estaven per sota i que no 
tenim ni idea –anava a dir ni puta idea– de com estan ara les ràtios per població? Per a 
promoció de la prevenció, per a la coordinació de les xarxes, ens és igual. Per als equips 
comunitaris, per a intervencions de domicili que evitin hospitalitzacions, per als múlti-
ples serveis comunitaris que fan falta, intervencions grupals, familiars, més psicoteràpies? 
Això és el que han de decidir vostès. Vostès tenen la responsabilitat de decidir què es fa 
no sé si amb aquests 34; a mi m’agradaria que fossin molts més, però tenen la responsa-
bilitat de decidir què es fa amb tot això.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies.

Joan Tremoleda i Sintes

Ho deixem aquí.

La presidenta

Ara passo la paraula als diferents grups parlamentaris. En primer lloc... D’acord, 
com que els grups s’entenen entre ells i s’han demanat un canvi d’ordre, li passaré la pa-
raula primer al senyor Raúl Moreno, del Grup Parlamentari Socialista.

Raúl Moreno Montaña

El meu grup s’entén amb molts grups d’aquesta cambra, sempre que sigui per faci-
litar també la meva agenda de feina, que hauré de marxar en un moment i, per tant, no 
volia marxar sense agrair la compareixença de la plataforma i dir, en general, que coin-
cideixo amb l’anàlisi que heu fet.

I aquí hi ha un tema fonamental que és el tema de les dades. Sense tenir dades cor-
rectes i actualitzades és impossible fer una bona política, com a mínim no només per 
saber quina política has de fer, sinó quin retorn tens d’allò que estàs fent, perquè pos-
siblement considerem que estem fent una cosa que és fantàstica i a l’hora de la veritat 
veiem que té una incidència menor de la que consideràvem, no?

Per tant, jo també des del punt de vista general m’agradaria –a la companya que 
vindrà posteriorment quan sigui el torn de resposta–, quins serien els canvis legislatius 
que vostès consideren que podríem portar a terme des del Parlament, que facilitessin, 
diguem-ne, aquesta coordinació interdepartamental. També saber una miqueta més..., 
parlem de llistes d’espera, però hi ha algun temps de la seva experiència pròpia, algun 
temps –més o menys un termini mitjà– de la llista d’espera que té una persona des que 
va demanar la primera visita fins que l’acaba de tenir? Una mica perquè ens fem també 
allò de llista d’espera llarga, quant i quina és la llista exactament que existeix en aquests 
moments.
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Hem vist que el paper ho aguanta tot i, per tant, és cert que des del model escrit i el 
model real hi han moltes diferències i moltes coses que no acaben de casar i, per tant, 
jo crec que això va en detriment de l’eficàcia del nostre sistema, d’aquesta descoordina-
ció que existeix no només en temes de salut mental, també en d’altres temes, però es-
pecialment en aquest. Ho hem vist en la compareixença anterior i en alguns temes que 
no em repetiré, perquè també abans ho hem dit, però d’aquesta dificultat moltes vegades 
d’accedir als serveis, però també de la dificultat de treballar conjuntament entre els di-
ferents serveis i també de tenir algunes línies molt clares de quins són els programes i 
els temes que hem de tractar de manera molt més acurada.

Res més. Agrair-los la seva compareixença.

La presidenta

Molt bé. Moltes gràcies, diputat. Doncs, ara sí, li passo la paraula al Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, el senyor Martin Eusebio Barra.

Martín Eusebio Barra López

Muchas gracias y muchas gracias a ustedes, lo primero, por venir aquí. Cuando al 
principio han comentado que agradecían los datos que les había pasado la consejería pero 
que estaban un poquito así difíciles de encajar, les aseguro, como diputado, que pregun-
tamos desde la oposición muchas veces, que les entiendo perfectamente. Aun así, han 
hecho un excelente trabajo para poderlos presentar de una manera perfectamente com-
prensible.

Y muchas veces, cuando analizamos datos que nos llegan desde distintas fuentes, 
además muchas veces te dan resultados que de alguna manera ya podías saberlos. Ha-
bía veces que te encuentras con datos que dices: bueno, que se dedica más dinero a hos-
pitalización o a la atención hospitalaria en pacientes con salud mental era un tema que 
simplemente los datos reflejan una realidad ya conocida y antigua. Que se está gastan-
do una enorme cantidad de dinero en fármacos, como comentábamos antes, también, 
en la anterior intervención, muchas veces es más sencillo en fármaco que te tapen los 
síntomas, todos los profesionales que trabajan estas unidades, bueno, lo tranquilice un 
poquito, «porque ahora no tengo tiempo para hacer una atención que es la que necesita-
ría». Esto es una realidad que los datos lo demuestran y que, como digo, en estos casos 
ya serían temas más o menos ya conocidos. 

Pero luego, otras veces te dan también informaciones que si no se hacen esos análi-
sis de datos no tienes. La misma cantidad de euros por habitante en Barcelona, sea una 
zona residencial o una zona con promedio de población de renta alta que las de renta 
baja, pero, claro, mucha menos afectación mental, con lo que al final resultan más euros 
por persona atendida, lo cual es no solamente grave desde el punto de vista de la inequi-
dad o la falta de equidad del sistema, sino que también en las poblaciones con más ren-
ta per cápita también pueden acceder al sistema privado, no tienen estos problemas de 
listas de espera necesariamente, mientras que en las poblaciones con rentas más bajas 
van a tener más dificultades para hacer el sistema privado. Entonces ahí se genera una 
inequidad por partida doble y que a veces, como digo, si no se tabulan los datos bien, si 
no se queda que, mira, se destina la misma cantidad de euros por habitante, parece que 
lo estamos haciendo bien, pero cuando se llega o se hace un análisis más profundo de 
los datos nos encontramos con situaciones que realmente requieren corregirse. Y luego, 
además, aquí teníamos un problema tremendo, que es con la influencia de la crisis –ha 
salido también anteriormente–, que además personas o una parte de la población que 
antes podía estar en un segmento medio o medio alto ha pasado a segmento bajo, una 
gran parte de la población en el segmento dentro de su capacidad adquisitiva y, por tan-
to, el problema se ha incrementado de manera bastante sustancial.

Nos hacía otra pregunta, la profesional nos comentaba situaciones que estaba vivien-
do en el día a día. Comentar..., bueno, yo soy profesional sanitario, comentar que en mu-
chos otros ámbitos de la sanidad, pero nos toca hablar en este caso concretamente de la 
salud mental, pero este tema de menos recursos, más estrés, más carga de trabajo, más 
carga asistencial, etcétera, esto es muy genérico. Y nos hacía una pregunta, que si creía-
mos que invertir en necesidades produce retorno social. Sí, claro, aquí luego hablamos 
de presupuestos y las necesidades.
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Pero yo le quería hacer una pregunta también a usted: ¿Qué podríamos hacer para 
ayudarles, además de poner más profesionales y más dinero? No sé si existiría, porque 
eso es evidente, que necesitaríamos que las plantillas de todos los centros estuvieran 
equilibradas en función de la carga de trabajo, y que tuvieran unos medios racionales 
para trabajar. Alguna otra cosa que se pudiera hacer para ayudarles, si dieran una suge-
rencia yo lo agradecería. 

En cuanto a las propuestas que se nos han hecho después. Claro, hay urgencia, ur-
gente es todo ¿Cómo priorizamos? Esa es la clave siempre en cuanto a los recursos. Han 
disminuido mucho los recursos, cierto. Además, en concreto, en Cataluña hay datos que 
del año 2007 al 2010 ha sido la comunidad autónoma que más ha recortado en toda Es-
paña el presupuesto de sanidad. Bien, esto ya son cuestiones de prioridades de gobier-
no, que no voy a entrar porque entiendo que podíamos dejar ese debate, nos llevaría por 
otro territorio. Pero sí que siempre tienes unos recursos equis, y los tienes que priorizar 
hoy. Y los recursos difícilmente o es casi imposible que lleguen a cubrir el cien por cien 
de las necesidades, tampoco nos engañemos; la realidad es esa; ni aún en el mejor de 
los supuestos posibles, sea el que sea, los recursos llegarían a cubrir el cien por cien de las 
necesidades, y entonces es una cuestión de priorizar y de cómo se prioriza, que esa es la 
clave de cualquier gobierno. 

Pero usted nos ofrecía unos tres puntos concretos en los cuales, y por ir terminan-
do, en el primero, mayor transparencia y control público. Esto sí es un tema en el que 
el Parlament puede incidir de una manera muy directa. No solamente por el control 
que podemos hacer al Gobierno a través de nuestras preguntas, nuestras proposiciones, 
aquí en comisión, en el Pleno, donde sea. Ahí sí que es un punto en donde nos tenemos 
que apuntar todos. Entiendo, también el equipo del partido político que da soporte al 
Gobierno. Pero este sí que es un tema que es claro de gestión parlamentaria. Los otros 
dos, sin embargo, ya son más unos temas de gobierno. Porque para conseguir esa mejor 
coordinación y participación entre las entidades, claro, teníamos 60 o más de 60, ¿no?, 
han comentado, por todo el territorio. ¡Guau! Y muchas de ellas privadas, por tanto 
concertadas, la mayoría. Alrededor del 80 por ciento, según un dato que tenía yo por 
otro lado, lo cual no deja de ser más complejo, pero eso ya es tarea del Gobierno de poner 
los procedimientos para exigir esa coordinación, porque es que estamos poniendo los 
recursos, estamos poniendo todos, al final son recursos públicos. Igual que es tarea del 
Gobierno el revisar estas desigualdad de gastos y priorizar. Y desde luego, que no tenga 
más importancia a la hora de conceder un determinado contrato qué potencia, digamos, 
tiene una determinada empresa cuando negocia con el CatSalut, sino qué necesidades 
hay en ese territorio para hacer un contrato adecuado para la necesidad. 

Pero, claro, para esto, y vuelvo al principio, como ha dicho el diputado socialista que 
me ha precedido, sin datos vamos perdidos. Sin datos concretos de la necesidad, cual-
quier criterio que podamos hacer, pues, no necesariamente va a solucionar el problema. 
Así que volvemos al primer punto que exigían ustedes de mayor transparencia y control 
público y nos pondremos a ello.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Doncs, ara li passo la paraula a la diputada Marta Ribas, del 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Bé, evidentment, també agrair-vos la presència i la comparei-
xença. La veritat és que abans de començar, no?, recordàvem quan vau venir per primer 
cop demanant-nos als grups parlamentaris, i alguns us ho vam intentar facilitar i, crec, 
tots ens hi vam posar després a la labor, que volíeu, precisament, tenir la capacitat de 
fer informes sobre el que estava passant al sector de salut mental, com a plataforma, i 
no teníeu ni tan sols les dades o l’accés a aquestes dades; era la primera demanda que 
ens fèieu als grups parlamentaris, en el seu moment. I la voluntat que ens empeny a 
nosaltres també, com a diputades i com a diputats, quan et ve, doncs, gent del sector, et 
diu: «Estem en aquesta circumstàncies, patint aquesta sobre pressió com a treballadors i 
treballadores, per les retallades que s’estan patint en un sector com la salut mental, que 
ja estava infradotat, no?» –com bé explicava abans la Cesca, també– «i que tot i així 
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ens estem articulant, organitzant, per intentar fer una plataforma, perquè ens creiem la 
nostra feina i creiem que cal que hi lluitem també des de dintre perquè no caigui més 
avall.» D’acord. Res, vull dir, reconèixer-vos la feina i animar-vos i engrescar-vos que 
continueu en aquest sentit.

Ho feia ja com a reflexió en el bloc de compareixences que hem tingut abans, però tam-
bé us ho volia traslladar a vosaltres, aquesta autocrítica, que crec que ens hem de fer 
també els grups parlamentaris i els partits polítics que hi ha al darrere, que no s’ha trac-
tat la salut mental tal com s’hauria d’haver tractat mai en la història, a Catalunya, i això 
ha estat així. I per tant, veníem d’un sector que ja venia mal dotat i mal plantejat estra-
tègicament, no?, dins el sistema de salut, en la manera de la gestió, tan segmentat i frag-
mentat, i mai prou ben entès en la seva globalitat, que en aquest cas segurament encara 
més clarament, no?, com són molts altres determinants socials els que afecten la salut i 
el sistema sanitari ha d’acabar donant resposta a elements que no s’està donant resposta 
des d’altres vessants. I que això, evidentment, mai –mai– resoldrem des del sistema sa-
nitari elements socials que no s’estan resolent des d’altres vessants.

Elements de classe que vosaltres també posàveu de manifest, no només en la dis-
tribució dels recursos, sinó especialment en l’afectació en la salut mental, la crisi ho ha 
agreujat encara més. L’informe de salut mental en infància fet públic aquests dies ens 
ho tornava a posar de manifest. Hi ha un element molt clar de classe en l’afectació de 
trastorns de salut mental, i a sobre encara un element molt clar de classe en l’afectació 
de les retallades en la xarxa pública d’atenció a la salut mental i, per tant, doble penalit-
zació, no?, a les persones més vulnerables. A més, amb l’element d’inequitat territorial, 
que també sovint, a vegades, es creua i és una triple discriminació.

I un altre element per afegir al que ja heu dit. Una dada que, lamentablement, tam-
poc mai tenim del tot ben desgranada a Catalunya, que és el nombre de suïcidis, que és 
la punta greu de l’iceberg de trastorns de salut mental, però que ens hauria de posar una 
alerta important, quan portem uns quants anys, no?, un rere l’altre, veient que la taxa de 
suïcidis s’incrementa o no baixa. I a Catalunya encara tenim un codi risc suïcidi que fa 
que hi hagi una certa contenció en dades que a la resta de l’Estat ens estan dient que això 
és molt greu, que és la primera causa de mort no natural, per damunt dels accidents de 
trànsit, a Espanya. I que això especialment està passant en aquests últims anys de crisi, 
que al final estem parlant de morts, també, no només de tota l’afectació que ja té un tras-
torn de salut mental.

Bé, respondre a la pregunta de la Claudia. Evidentment que la inversió en salut men-
tal per a Catalunya Sí que es Pot té retorn per a la societat. Té retorn econòmic, però té 
retorn, sobretot, té retorn per a la societat no només econòmic. La inversió social i la 
inversió en serveis públics no s’hauria d’estar mesurant en criteris economicistes, sinó 
en criteris de retorn social. I aquest està clar, no? No només per la persona afectada pel 
trastorn mental, sinó per tot el seu entorn, per les condicions laborals i, per tant, també 
per la seva empresa, i abans han sortit uns quants elements en aquest sentit, no? I evi-
dentment, qualsevol inversió feta amb prevenció en trastorns de salut mental té retorn 
econòmic per al mateix sistema sanitari, perquè és despesa que no hauràs de fer després 
en agreujaments de trastorns mentals.

Dir-vos que m’ha esfereït especialment, de la manca de dades que heu dit, alguna en 
concret. Evidentment, el tema de personal és increïble, no?, que no hi hagi les dades so-
bre personal que hi ha treballant en salut mental. És impossible que es pugui estar fent 
una avaluació amb cara i ulls de què fa falta, quan no tenim ni tan sols aquestes ràtios, 
però m’espanta especialment que no hi hagi cap mena de dada respecte als determi-
nants socials de salut, amb possibilitats de valoració d’afectació de trastorns de salut 
mental i de l’efectivitat dels serveis en salut mental. És que us ho deia al principi, no?, 
vull dir, a tot el sistema de salut és essencial això, però en salut mental, segurament, 
molt més encara.

I bé, només demanar-vos un parell..., bé, fer-vos un parell de preguntes. Una, que ja 
fèiem també en el bloc anterior: com creieu que està funcionant el Pla integral de salut 
mental? Que sí, s’ha de reconèixer, era una eina amb voluntat de corregir una d’aques-
tes mancances històriques, que era el no-tractament integral dels temes de salut mental, 
doncs, com creieu que està funcionant, què creieu que està funcionant i què no? I per tant, 
quins deures tenim a posar en marxa d’aquell mateix Pla integral, corregits o per impul-
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sar encara? I una altra pregunta, que és si heu pogut parlar amb el nou Govern i què us 
han dit al respecte de planificació en temes de salut mental.

«Merci».

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Doncs, ara li passo la paraula al diputat Santi Rodríguez, 
del Grup Parlamentari Popular.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Agrair també als membres de la plataforma les seves aporta-
cions i, sobretot, l’exhaustiu treball que han realitzat, amb les dificultats que també han 
tingut per obtenir la informació que els ha servit de base per elaborar aquest treball.

Permetin-me fer alguna consideració; seré molt breu en la intervenció, eh?, però al-
guna consideració. Una primera consideració és el dubte que a mi em planteja si només 
podem fer una valoració de l’estat del servei a partir de números. Són importants els nú-
meros, eh?, són importants, però, i evidentment hi ha números que ens porten ja a con-
clusions de qualitat del servei, però jo crec que no tot són els números, i que crec que 
també s’haurien de mirar altres aspectes de serveis que es presten, i si qualitativament 
aquest període que vostès han analitzat entre 2010-2014, si qualitativament, al marge 
una mica dels números, realment hi ha hagut un empitjorament del servei, un empitjora-
ment del tracte a les persones, un empitjorament –això crec que és evident– de les con-
dicions de treball dels professionals, no? Primera consideració.

Segona consideració, també en la mateixa línia. Jo no sé si l’anàlisi que podem fer 
de l’atenció en els barris de Barcelona ens hem de quedar estrictament en aquesta anà-
lisi quantitativa i no s’haurien de valorar altres coses. Una de les dades que m’ha cridat 
l’atenció és la despesa, em sembla que era en la despesa per habitant, eh?, que era equi-
parable amb indiferència del tipus de renda de cadascun dels barris. Òbviament, el fet 
que hi hagi més persones ateses en un barri que en un altre barri és el que pot fer variar, 
però jo crec que requereix una anàlisi una mica més detallada. Jo crec que no és tan 
simple l’anàlisi d’aquesta desigualtat a què ens porten aquestes xifres, segurament, no és 
tan simple com se’ns presenta en el quadre i requereix d’una anàlisi amb una mica més 
de profunditat i les determinades característiques de cadascun dels barris i de les rendes.

Absolutament d’acord amb la reivindicació de major transparència i tenir tota la in-
formació que sigui necessària en relació no només amb les eines públiques, sinó amb 
aquelles concertades per part del sector públic, no?, i totes aquelles empreses que han 
estat contractades i que, per tant, són proveïdores del sistema de salut mental, doncs, òb-
viament, la informació que ens permeti fer les avaluacions corresponents hauria de ser 
pública, hauria d’estar a disposició d’absolutament tothom. I una cosa que és fonamen-
tal, i sobretot quan –vostès em sembla que ho han dit– dintre de la mateixa plataforma 
hi ha visions diferents sobre si ha de ser públic, estrictament públic o hi ha d’haver re-
lació pública-privada. Quan hi ha aquesta relació pública-privada, l’element fonamental 
–l’element fonamental– és el del control públic. És a dir, que aquells aspectes que s’han 
contractat a un tercer es compleixin tal com s’han contractat en aquest tercer i, per tant, 
hi hagi una vigilància que, efectivament, s’està produint allò i s’està pagant allò que 
efectivament s’ha contractat i, per tant, s’està donant el servei.

Aquestes eren les consideracions que els volia fer. I una consideració final, que tam-
bé he dit en la meva anterior intervenció: els recursos públics no són il·limitats. Però no 
és una cosa que ens n’adonem ara; tampoc en el 2010 els recursos públics no eren il·li-
mitats i, per tant, aquí del que es tracta és de prioritzar, i amb la disponibilitat que hi ha, 
cal prioritzar. Senyor Tremoleda, jo li asseguro que per part nostra això de la república 
ens n’oblidaríem i prioritzaríem moltes altres coses.

Gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, diputat. Doncs ara, pel Grup de la CUP - Crida Constituent, la 
diputada Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Jo volia agrair a la plataforma la seva compareixença i la feina i els 
estudis o anàlisis que han anat fent al llarg del temps. Aquí jo crec, no?, que en aquest 
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debat que ara es començava sobre l’anàlisi quantitativa i qualitativa, jo crec que el que 
sí que és evident del que veiem avui i podem veure en altres anàlisis és, com deia la 
diputada de Catalunya Sí que es Pot, que aquí hi ha un element clau, també, de classe, i 
que les desigualtats, en tot el que té a veure també en salut mental, tenen un component 
bàsic, i és elemental com podem abordar llavors, també, en tot el que té a veure amb 
els determinants socials, etcètera, com podem treballar amb base en això per abordar 
l’atenció de la salut mental. I que aquí podem veure en anàlisis quantitatives comple-
mentades amb qualitatives o en anàlisis qualitatives complementades amb quantitatives 
que això és un element clau i que no podem defugir d’això tampoc en el que parlàvem 
abans, també, de la transversalitat de l’atenció de la salut mental. És a dir, que no ens 
podem només centrar en termes de Departament de Salut o Comissió de Salut, sinó que 
va més enllà, i això i les anàlisis quantitatives és el que ens demostren que hem d’abor-
dar-ho des de totes les dimensions, és a dir, des de diferents àmbits.

Jo per anar acabant, perquè han sortit moltes coses i és el que sempre té parlar de les 
últimes, que hi ha coses que ja s’han dit o preguntes que s’han fet, però jo si que crec, 
no?, quan en la pregunta de si ens creiem, com que hi ha retorn per la societat, o que..., 
jo crec que és evident, no? I aquí jo crec que una de les coses que surt i que ja hem co-
mentat abans, però que crec que és important, és el tema de la visió hospitalocèntrica o 
no. Com podem, amb la idea aquesta, també, de l’abordatge en termes de salut mental 
disciplinaris i de diferents àmbits, com també vol dir que ho hem d’abordar, no?, en el 
tema de la salut comunitària i treballar més en això i abandonar tot el que..., o anar dis-
minuint tota la part més hospitalocèntrica, farmacològica, etcètera, i treballar-ho en tota 
aquesta dimensió.

I en aquest sentit, sortia l’estudi que existia fet fa uns mesos per part del Departa-
ment de Salut sobre com anar compensant aquest pressupost, que entenc que ha quedat 
com una mica amagat en un calaix o que no se sap ben bé com abordar aquest estudi. 
I aquí sí que m’agradaria preguntar si hi ha hagut o hi ha, tenint en compte que aquest 
estudi estava fet en la legislatura anterior, d’alguna manera, si ara, aquest estudi, si hi 
ha hagut converses amb el Departament de Salut per recuperar això i començar a abor-
dar i treballar en aquesta línia per seguir una mica les recomanacions o les conclusions 
d’aquell estudi, i si no, com es pot començar a treballar en aquest sentit, què hi podem 
fer, també, nosaltres.

I la pregunta, ja feta abans, també, de com valoreu, com a plataforma, com s’està 
implementant el Pla integral, malgrat que entenguem que és limitat i que no aborda tot 
el que voldríem abordar, com, en aquesta part podem..., o com està avançant?

Res més i moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs ara, pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, la diputada Titon 
Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, presidenta. I gràcies a la Plataforma per a la Defensa de l’Atenció Pública 
en Salut Mental a Catalunya perquè, certament, van venir fa un any; crec recordar que 
l’única va ser la senyora Vives, dels que estan a la taula, que va exposar també en el seu 
moment, amb altres companys que estan al darrere, la senyora Regina, no? Per tant, sa-
ludar-los a vostès, també als companys de la plataforma que els acompanyen perquè, 
certament, avui tenim un dia interessant en aquesta comissió per parlar, per posar una 
altra vegada, doncs, la salut mental al centre del debat polític, també, no? Perquè, certa-
ment, és un dels temes importants, és un dels temes que cada vegada surten i que aca-
bem compartint molta part del diagnòstic, no?, amb totes les entitats o les persones que 
vénen a exposar-nos la problemàtica que representen o el sector que representen aquí, a 
la Comissió de Salut.

Vostès ho explicaven, la preocupació per aquesta visió encara des de la perspecti-
va salut, només, no?, de la salut mental, i no una perspectiva molt més comunitària, 
una perspectiva més transversal. Per tant, caldria remuntar-nos –i ho dèiem també en 
l’anterior compareixença–, segurament, a un canvi de paradigma del qual n’hem parlat 
moltes vegades i que el senyor Tremoleda ho explicava molt bé quan deia: «Hi ha un 
model teòric, no?, que després a la pràctica, doncs, hi ha moltes coses que trontollen.» 
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I per tant, en aquest sentit és veritat que cal fer un replantejament que va més enllà, segu-
rament, de la concreció, sinó que cal revisar, també, el model molt més en profunditat i 
molt més en general.

De les reflexions que fèiem, precisament, sobre el model teòric i el model real, jo, 
hi ha punts concrets que no comparteixo del que parlaven de model real, però que sí 
certament puc compartir el diagnòstic general i moltes de les coses que acompanyaven 
aquest discurs, com per exemple, doncs, que s’ha de fer un enfocament pluridisciplinari 
i interdepartamental i amb diferents intensitats. És a dir, hem de parlar de persona, hem 
de parlar de la família i hem de parlar de recursos i de sistema. I no ens podem quedar 
només, quan parlem de pressupostos, en parlar de sistema o en parlar d’estructures sa-
nitàries, perquè va tot molt més enllà i perquè la persona és un tot global que s’ha de 
poder analitzar des de totes les perspectives i també des de totes les etapes vitals de la 
persona. La senyora Vásquez explicava molt bé la problemàtica que es troba, no?, en 
un centre infantojuvenil, però també, doncs, hi ha tota la part de salut mental d’adults i 
també no podem oblidar tota la part de psicogeriatria, que a vegades també se’n parla 
molt poc, dins d’aquest món de la salut mental. Però, per tant, cal diferent tracte, pluri-
disciplinari i interdepartamental, però també amb diferent intensitat en funció de la si-
tuació vital de la persona. 

Feien referència a temes de transparència. Saben que des de la legislatura passada, 
també aquesta legislatura, per llei, estem obligats els governs, les institucions, l’Admi-
nistració, a facilitar les dades, i sí que és veritat i crec que s’ha de reconèixer que s’ha fet 
un pas important des de la publicació continuada, la central de resultats, no?, de les da-
des, o la central de balanços, que donen dades que et permeten fer anàlisis diferencials 
de la situació en salut. I que, a més a més, a aquestes dades, que a vegades s’amplien i 
són més públiques i cada vegada, també, s’incorporen indicadors, perquè la gràcia, jo 
crec, que tenen aquests instruments, precisament, és aquesta capacitat d’actualització 
constant i que segurament també passem d’un model –no en salut mental, eh?, en gene-
ral– quanti, hem de passar a un model quali. I aquí, també, doncs, haurem de fer aques-
ta evolució.

Però em consta que també es treballa amb l’actualització constant d’aquestes dades, 
així com vostès apuntaven la mancança de tenir les dades de professionals, no? I això jo 
crec que fins l’any passat era evident que era molt complicat fer així. Ara jo crec que tot 
això es facilita amb el registre de professionals, que sí que és cert que en salut mental 
encara no hi han bolcades..., totes les institucions no han bolcat les dades sobre els seus 
professionals, però crec que això sí que en un termini curt de temps, doncs, es podrà ac-
cedir a aquestes dades. I crec que també –i ho deien vostès– per analitzar-les, però tam-
bé per tenir una visió global del sector, podrem accedir a aquestes dades en poc temps, 
igual que s’està actualitzant l’atles del 2010, doncs, en aquests moments també s’està 
actualitzant. Però, en qualsevol cas, és evident que s’ha fet un avenç en tot el que és la 
publicació de dades i que segurament caldrà, doncs, allò que diuen, no?, el moviment es 
fa caminant, i anar actualitzant tots aquests indicadors. 

Jo crec que la salut mental no està només centrada en la psiquiatria, també ho apun-
taven, no? Va molt més enllà i, per tant, cal, per una banda, implicar el territori, però 
no només el territori, també són importants els protocols, també és important la coordi-
nació des de l’Administració, que en el fons és qui gestiona o controla, precisament, la 
salut mental al territori. I òbviament, s’ha de donar molta més veu als pacients, també a 
poc a poc es va avançant en aquest àmbit. Hi ha un consell consultiu de pacients que hi 
tenen veu les associacions, però que, en qualsevol cas, també el territori, no?, cada vega-
da tenen més veu en els consells de participació territorial que hi ha en l’àmbit de salut. 
Però tot i així, jo crec que en això hem de fer una crítica generalitzada en el sentit, en 
positiu, en el sentit que tots ens hem d’acostumar a participar més, eh? Els pacients tam-
bé; els professionals, de sentir el que pensen els pacients, ens hi hem d’acostumar, i les 
institucions a incorporar, també, aquest debat amb els pacients en el seu funcionament. 
Per tant, cal un treball global o general, no només de donar veu als pacients, sinó que 
també aquesta veu sigui incorporada a les decisions que es prenguin, no?

Per altra banda, la integració de xarxes és evident; vull dir, a ningú se li escapa que 
el que no es pot fer és compartimentar la persona i el que no es pot fer és fer o treba-
llar com la lògica administrativa marca, amb xarxes paral·leles, i que cada vegada més 
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s’ha d’anar a una integració real d’aquestes xarxes. Tot i que, òbviament, comporta di-
ficultats, però que en qualsevol cas el camí és cap aquí i per exemple, no?, en temes de 
violència de gènere, sí que hi han protocols. També hi ha taules territorials per parlar 
d’això, que segurament, doncs, cal ampliar-les i cal donar-los dues voltes més per treba-
llar-les, però és evident que cal aprofundir en aquesta integració de xarxes.

Hi ha hagut un punt que el senyor Tremoleda l’ha passat més de pressa, però crec 
que és molt important, que parlava la medicalització del patiment, no? I crec que una de 
les coses que comporta aquesta medicalització del patiment és precisament l’augment 
de fàrmacs, d’ús de fàrmacs, eh?, que segurament ens podríem estalviar d’altres mane-
res. I també la psiquiatrització, a vegades, de processos normals. Aquí no descobriré la 
sopa d’all, però sí que és cert que moltes vegades, doncs, se li posa l’etiqueta de pato-
logia o de trastorn o de..., no?, a coses que serien normals o que s’haurien de tractar en 
un altre àmbit que no caldria, segurament, la medicació i que no caldria, segurament, la 
intensitat que a vegades, doncs, se li ofereix. I per tant, aquest, jo crec, però, que és un 
altre debat que hi podríem entrar en un altre moment. 

I després un tema important que ja, presidenta, per tancar el temps, el tema del fi-
nançament, i no crec que a ningú en aquesta sala se li escapi que existeix un infrafinan-
çament crònic de la salut, en general, i que la psiquiatria o la salut mental, és el vagó de 
cua d’aquest tren. I per tant, l’infrafinançament, doncs, hi és i es pateix i segurament pot 
ser, que es noti més en aquest moment, no? El sistema de pagaments era evident que te-
nia mancances importants. Crec, si no ho tinc mal entès, que entrarà en vigor el proper 
2017 el nou sistema de pagament en salut mental, crec que és un canvi important, per-
què d’on veníem, és important modificar això. 

I després, i per acabar, doncs, els pressupostos. Perquè s’ha parlat molt de les reta-
llades, s’ha parlat molt del que es fa. S’ha parlat molt de la transversalitat de l’atenció 
en salut mental i jo crec que hauríem d’arribar, en algun moment, que les dades que 
ens vinguessin a explicar associacions, plataformes com la seva o moltes altres, quan 
es parlés de salut mental poguéssim tenir dades sobre salut mental de molts departa-
ments, no només el de Salut, i aquest jo crec que hauria de ser l’objectiu que voldria dir 
que realment estem treballant amb una integració de xarxes, no? Però que en aquests 
moments, encara ara ens centrem en uns pressupostos compartimentats i en aquests mo-
ments, doncs, tenim vigents els pressupostos del 2015. És així, no tenim nous pressu-
postos i els pressupostos que tenim són els de l’any passat. No vull entrar a fer política 
amb això perquè no els toca a vostès, ens toca a nosaltres fer aquest debat, però sí que 
constato aquest tema, d’una manera més neutra, a ningú se li escapa, però que, òbviament, 
el que proposaven aquests pressupostos anava més enllà del pla de xoc. Anava més en-
llà de reduir llistes d’espera, precisament perquè anava més enllà en molts altres àmbits, 
també, en salut mental.

En qualsevol cas, constatar això i que, per tant, tot i aquestes dificultats econò-
miques, totes aquestes dificultats que podem tenir, moltes vegades analitzar tot això, 
doncs, també radiquen en aquest fet puntual, d’aquesta banda d’aquí –no els pertoca 
a vostès–, però que és una constatació. En qualsevol cas, agrair-los moltíssim la seva 
compareixença, agrair-los que ens hagin facilitat, que ens hagin fet arribar les dades 
per poder-les analitzar amb molt més detall. Perquè ja ho deia un altre diputat, no?, cal 
a vegades tenir totes les dades per poder treure’n molt més suc. Que entenc que vostès 
han fet la feina de conglomerar i aglutinar tota aquesta informació de la manera més 
gràfica i fàcil per nosaltres possible. I per tant, agrair-los aquesta feina feta, agrair-los la 
seva disposició i esperar, doncs, retrobar-nos en una propera compareixença la propera 
legislatura.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. Doncs, per respondre als grups, si és que ho considereu oportú, 
doncs, que veig que sí, li passo la paraula a la senyora Àngels Vives.

Àngels Vives i Belmonte

D’acord. Faré algunes qüestions..., fins quina hora tenim, per...?

La presidenta

Tenim uns vint minuts entre tots, com a molt, molt, molt.
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Àngels Vives i Belmonte

Doncs..., volies tu començar? (Veus de fons.) No? Un par de cosas, i jo diré unes 
quantes coses i després us passo la paraula i així cada un va responent, així una mica 
per ordre del que he anat prenent... 

El senyor Raül Moreno, crec que és, de Socialistes, ell ha fet una qüestió, una pre-
gunta que era amb relació a quins canvis legislatius caldria fer. No ho sé –no ho sé–, 
però em sembla que és una bona qüestió, que és una bona pregunta, aquesta. No sé 
quins canvis legislatius, però l’he retinguda com a una qüestió que ens hauríem de plan-
tejar per qüestions de poder, diríem, com protegir aquesta qüestió de la salut mental res-
pecte a l’obtenció de dades, a poder comptar amb un funcionament de més transparèn-
cia que ens permeti poder entendre i veure què és el que està passant.

Després, ell ha fet més preguntes, però una era amb relació a les llistes d’espera, si 
pensem que les llistes d’espera, o com podríem transmetre... Les llistes d’espera, el que 
hem vist és que no és un bon índex per poder calibrar de quina manera s’està treballant, 
perquè hem vist que moltes vegades s’escurcen artificiosament, les llistes d’espera, per-
què es fa una primera visita i potser fins d’aquí a quatre mesos no es torna a veure. És a 
dir, que estem amb pocs paràmetres, amb poques dades i amb pocs paràmetres fiables 
com a índex de la qualitat de l’atenció que s’està donant.

El senyor Martín Eusebio Barra, que deia: «¿Qué podríamos hacer para ayudarles, 
no?», «¿Qué podríamos hacer para ayudarles?» Nos están ayudando, ens estan ajudant, 
ens estan ajudant, i penso que nosaltres vam venir l’any passat i segurament necessita-
rem repetir perquè ens sembla que és important que des dels representants polítics hi 
hagi una penetració d’aquests temes de salut mental, que són temes importants per a 
tota la població, eh? O sigui que comptem amb la seva ajuda i l’anirem concretant.

Si, Marta Ribas, eh? Bé, jo coincideixo amb aquesta autocrítica que no s’ha tractat 
la salut mental com necessita històricament i que ara sí que ens ho hem de plantejar, 
encara que sabem que és un moment difícil, eh?, però, vull dir, a nivell pressupostari, a 
nivell de diners, a nivell de crisi, a nivell..., però si prenem més consciència d’això i po-
dem tractar de reparar aquest oblit històric de les qüestions relatives a salut mental, a mi 
em sembla que això és molt important.

Ha comentat també –a veure, un moment–, quan el Joan... Bé, per si de cas ja ho di-
ràs tu, això de públic i privat, potser això t’ho passo, que era una qüestió que plantejava 
el senyor Santi Rodríguez. I pel que fa a les dues últimes, no?, la senyora Eulàlia Re-
guant, jo penso que sí, que està en diversos elements claus. Hi ha diferències de classe. 
Aquestes diferències de classe es donen quant a la possibilitat d’emmalaltir, de pitjors 
condicions socials que tenen les famílies i les persones i també d’una certa manca de vi-
sió general de les necessitats de la població. És a dir, que aquesta qüestió de la concerta-
ció publicoprivada, que en general la salut mental està concertada amb empreses sense 
ànim de lucre, o sigui, que això quedi clar, no? Nosaltres no estem dient que hi ha una 
mercantilització en aquest àmbit, però és veritat que, de vegades, aquesta dispersió de 
proveïdors produeix una dificultat de poder donar una equitat al repartiment que jo pen-
so que és important.

I amb relació a la implementació del Pla integral, jo penso que aquest Pla integral 
s’ha anat desplegant però que hi ha hagut poca relació entre el desplegament d’aquest 
pla i la xarxa d’atenció en salut mental. És a dir, que hi han unes entitats que estan fent 
treball, que estan fent..., però la meva impressió, perquè treballo amb diferents equipa-
ments de la xarxa de salut mental, és que això no ha penetrat en el funcionament de la 
xarxa de salut mental. 

Bé, de la senyora Maria Assumpció Laïlla, sí, hi ha aquest reconeixement de l’any 
passat i de fa més temps. Només una cosa, una cosa que cal; tot el tema de la medica-
lització del patiment és una qüestió que la tenim molt present, eh? Però una cosa que no 
volia deixar passar, que m’ha vingut ara al cap, que és una qüestió que ha plantejat Mar-
ta Ribas, si havíem pogut conversar o si havíem pogut tenir relació amb el Departament 
de Salut. Tenim pendent una entrevista amb el conseller Comín demanada de fa bastants 
mesos i no hem obtingut resposta de moment, eh? Aquesta era una qüestió que volia...

La presidenta

No sé si vol parlar, sí? (Veus de fons.) Doncs, li passo la paraula a la senyora Claudia 
Andreu Vàsquez.



DSPC C 155
15 de juny de 2016

Sessió 9 de la CS 42

Claudia Andrea Vásquez Leichtle

Sí, comentar respecto al tema de ley, han ido circulando algunos nombres de leyes, 
que no sé si por desconocimiento mío son vigentes o no, pero yo las menciono. Llei de 
transparència i bon govern; no sé què vol dir, esto, pero, bueno, yo os lo comento. Y otra 
que se llama la Directiva europea sobre contratación pública, de febrero del 2014, con-
tratación de servicios y obras por parte de las administraciones públicas. Os comento 
porque son leyes que circulan y que la verdad que no tenemos... Bueno. (Veus de fons.) 
¿No se aplican? A ver..., o sea, que existen. Bueno, vale... 

Respecto a las listas de espera, yo cuando os comenté las listas de espera que revisa-
mos nosotros, que teníamos en relación al dispositivo, pues, si revisan las listas de espe-
ra, muchas veces, como nos ha ocurrido a nosotros, son listas de espera que no corres-
ponden al centro que se está intentando derivar, sino que simplemente pienso que son 
desbordamientos que, como no saben dónde poner a estos pacientes, pues se intentan 
poner en algún dispositivo. Por eso yo preguntaba el tema de los programas de psico-
terapia y de los de terapia familiar, por ejemplo, que a lo mejor no es necesario que ese 
tipo de demanda tenga que resolverla el territorio, si no tiene centro, pero quizá en otro 
territorio ese tipo, digamos, de dispositivo o programa, se puede resolver y la gente se 
puede trasladar. No sé, una cosa práctica. 

Luego, a nivel de los contratos con el CatSalut y lo que se nos exige en cuanto a rendi-
mientos, da la impresión de que los criterios no son los mismos para los mismos disposi-
tivos. Tampoco puedo decir con..., porque como no lo sé, pero por comentarios que hace-
mos entre los colegas, pues, a veces da la impresión, ¿no? Bueno, pues igual eso, ¿no? De 
poder transparentar los criterios de contratación en dispositivos equivalentes y que tam-
bién estén, digamos, las exigencias asociadas a las necesidades de la población, porque 
por ejemplo, en el caso que yo comentaba, que a nosotros nos estén exigiendo unas estan-
cias que para nosotros son es que imposibles, pero ya de hace años, es un estrés, porque 
es un estrés innecesario, ¿no? No sé, no hace falta, ¿no? Si estamos..., quizá en relación a 
la calidad de la atención, pues, lo que prima es como estamos haciendo el trabajo, pienso, 
¿no? No sé cómo revisar, en este sentido, con los dispositivos correspondientes.

En relación a la salud mental comunitaria, que comparto plenamente que el tema 
de la salud mental no es un tema del sistema sanitario, eso es una parte. Yo creo que el 
sistema sanitario ha desarrollado muy bien todo lo que tiene que ver con la enfermedad 
mental, pero lo que es salud mental comunitaria, hay mucho por hacer, y en ese sentido 
quizá la colaboración con lo que está haciendo el ayuntamiento, pues, sería interesan-
te. Entre la Generalitat y..., bueno, pues esto es un tema que quizá ahí también se puede 
hacer mucho, eh?

Y lo otro, que no sé cómo podríais ayudar, pero yo os lo digo: que nos cuidéis, que 
nos cuidéis en cuanto a formación, en cuanto a recuperación de supervisiones, en cuan-
to a cómo se está gestionando el tema de las bajas, eh?, los dispositivos. Bueno, que vi-
giléis, porque ahí es donde se producen, justamente, cosas que al no estar supervisándo-
se, pues, ocurren situaciones que son muy injustas.

Joan Tremoleda i Sintes

Molt ràpid, molt ràpid. Sí que hi han dades...

La presidenta

Un segon, un segon... Doncs, li passo la paraula al senyor Joan Tremoleda. 

Joan Tremoleda i Sintes

Perdona... Sí que hi han dades, el que passa és que no són públiques, eh? La part del 
registre, el consorci sap perfectament quanta gent treballa a Barcelona, perquè no s’en-
tendria que no ho sabés. El que passa és que no són públiques. El que demanem és que 
es publiquin, no que algú les vagi a buscar. Això dels protocols està molt bé. Jo avui he 
passat una ISO abans de venir aquí, fins a les tres. Estava parlant amb l’auditora i par-
làvem dels protocols i li ensenyava el procés. Per cert, l’hem passat bé, eh?, però quan 
m’ha preguntat per les guies de pràctica clínica, li he preguntat si..., o sigui, que ja els 
coneix perfectament, com nosaltres, eh?, que no les assumíem, algunes, perquè érem 
incapaços de poder complir les ràtios de responsabilitat que ens demana la pràctica clí-
nica. Llavors, jo no agafaré el personal del meu equip i li estaré demanant que facin una 
cosa que és impossible, quan després, a més, poden tenir responsabilitat, eh?
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Llavors, no apliquem les guies perquè són inaplicables i llavors hem de jugar amb 
l’evidència i amb el que podem, no? I hi ha un document de psicoteràpia el 2009, que 
parla clarament de les indicacions de la psicoteràpia, que no s’ha desplegat. O sigui, 
aquest, zero –diguem-ne, no?–, o sigui, zero. I el Pla, el tema d’integració a xarxes, jo 
no he acabat d’entendre per què depèn de Presidència, perquè penso que podria haver-hi 
altres, no? Podria dependre d’altres coses.

M’encanta la capacitat que tenen de trobar recursos fora del sistema, no? La Caixa, 
que ajuda a promocionar, doncs, una sèrie de programes que són absolutament neces-
saris, no? La por que em fa és que apareguin més bolets, que tenim una experiència a 
Catalunya, som boletaires històrics, no?, i llavors hem anat fent bolets i després els or-
denem. A mi em fa una mica de por, això, perquè la xarxa de salut mental no ens ha 
vingut ningú a explicar el pla. O sigui, ens han convocat..., bé, jo vaig rebre algun cor-
reu, no?, del departament, que ho explicaven i vaig anar a escoltar-ho perquè m’interes-
sava. Llavors, hi ha una unificació de xarxes per dalt i jo em reuneixo bilateralment amb 
serveis socials, bé, ens reunim mensualment, amb un sobreesforç brutal per a tots els 
professionals de serveis socials i nosaltres; estem participant en el Pla de barris; anem 
al circuit de violència de la dona, que ningú ens ha dit que hi anéssim, des del departa-
ment, no? Hi anem perquè, per necessitat, necessitem coordinar-nos amb SARA o amb 
el PIAD, perquè, tots els casos que compartim, no hi ha cap espai on els puguem parlar. 

Llavors el que estava parlant és això: el Pla integral, bé..., jo el que tinc por és que 
sigui una fàbrica de bolets, no? O sigui, diguem-ne, l’horitzó que marca a nivell d’objec-
tius els comparteixo plenament. El com ho estan desenvolupant, com que tampoc tinc 
les dades i no els hem estudiat, però ens hi ficarem, no?, perquè penso que és un tema 
interessant, però tinc la por que sigui una fàbrica de bolets i que, d’alguna forma, es 
segueixi una política d’aparador, que és una política que aquí som bastant experts, no? 
Ensenyar una coseta que després no té aplicabilitat en el territori i l’anem ensenyant, a 
més, per tot Europa i som experts en no sé què, i després el territori sobreviu com pot. 
Amb un tema de classe, o sigui, hi ha un tema de desigualtat clara. O sigui, hem reduït 
les xifres –li podem enviar la taula on queda ben clarament, no?–, les diferències que hi 
ha a Barcelona, que jo no sé si es repliquen a Catalunya, això no ho sé, però a Barcelona 
hi ha un tema de classe claríssim i les classes pobres...

Sí que es cert que la base econòmica de diner per habitant era un concepte de finan-
çament de fa anys, però ni s’ha actualitzat amb el cens..., o sigui, perquè hi ha zones que 
s’ha multiplicat el nombre de població sense que s’hagi modificat el contracte, i després 
hi ha tota una sèrie d’assignacions de programes que no són desplegats al cent per cent 
dels centres, que segueixen amb aquesta dinàmica i l’augmenten. O sigui, els que tenen 
contracte més alt tenen més programes. I llavors augmenta la desigualtat de classe, que 
ha sigut així, no?

I només un tema que volia, també..., el tema que volia comentar-ho, o sigui, des del 
tema de la salut no podem resoldre problemes socials i moltes de les demandes tenen a 
veure amb això, però per mi el segon problema és que des de la salut no només no re-
solem el problema que tenen, sinó que els en creem un altre, moltes vegades, amb això 
de la medicalització. I això és una perversió del sistema, no? En lloc de resoldre el pro-
blema on toca, n’estem creant un de doble. I ho deixo aquí, perquè seguiria però no us 
vull esgotar.

La presidenta

Molt bé. Doncs si no hi ha cap consideració per part de cap grup, ho deixaríem aquí. 
Moltes gràcies, us agraeixo que hàgiu vingut a comparèixer a la Comissió de Salut.
I s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de set de la tarda i set minuts.
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