
“L’abordatge de la salut mental 
ha de ser transversal”
··· Què és el Fòrum de Sa-
lut Mental? Qui hi for-
ma part? 
El Fòrum és una associació 
de 23 entitats de l’economia 
social que oferim serveis re-
lacionats amb la Salut Men-
tal. La més antiga és de l’any 
1969 i segurament la més no-
va és de l’any 1982-83. Nai-
xem amb vocació transfor-
madora, des del principi, es-
tem molt implicats en el pro-
cés de transformació del mo-
del de salut mental.

··· Quina és la vostra 
missió?
La nostra missió és tenir uns 
serveis públics i gratuïts de 
qualitat i innovadors d’aten-
ció a la salut mental. Per tant, 
sempre s’ha treballat en co-
operació público-social per 
aconseguir una xarxa de sa-
lut mental i tot tipus de ser-
veis, no només sanitaris, que 
n’hi ha molts, sinó també de 
suport social, de suport a la 
inserció laboral i fins i tot em-
preses socials. 

La visió és aconseguir una 
societat on tenir un proble-
ma de salut mental no sigui 
el que ha significat durant 
molt temps: exclusió i reclu-
sió. De moment encara estem 
en un entorn en què una si-
tuació que és profundament 
humana té una resposta bas-
tant inadequada, insuficient. 

··· Quina és la tasca del 
Fòrum envers la inclu-
sió social a Barcelona? 
Una de les coses que ens dife-
rencia és que intentem portar 
a terme un model comunita-
ri, proper i, per tant, transver-
sal. Tenim molta activitat en 
temes d’habitatge, de donar 
suport a la inserció en el mer-
cat laboral ordinari, etc 

La nostra idea és que l’abor-
datge de la salut mental no 
pot ser només en un àmbit, 
sinó que ha de ser transversal.

Però també treballem en 
la prevenció de l’exclusió, 
sobretot en l’etapa dels pri-
mers anys de vida: la infantesa 
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i adolescència. Intentem que 
la gent que pateix un proble-
ma d’aquest estil no vegi afec-
tat el seu projecte de vida.

··· Quin és l’estat de la 
salut mental a la ciu-
tat de Barcelona?
S’ha reconegut per tothom, 
tant per l’Ajuntament de Bar-
celona com per la Generali-
tat de Catalunya, que la salut 
mental ha sigut  un àmbit que 
no ha tingut una priorització 
en l’organització de les polí-
tiques públiques. 

Ara això sembla que està 
canviant, hi ha un pla de salut 
mental per la ciutat de Barce-
lona i el Departament de Sa-
lut ha reconegut que hi ha da-
des, evidencies, de què la si-
tuació de la salut mental ha 
empitjorat en algunes co-
ses, com per exemple la sa-
lut mental de la infantesa i 
adolescència. 

Alguns dels problemes 
més antics, com la mortali-
tat per suïcidi, no s’han reduït 
encara. Tampoc ho ha fet l’es-
perança de vida de les perso-
nes amb diagnòstic de salut 
mental, que perden, segons 
diferents estudis, entre 9 i 12 
anys de vida. 

Si això es compara amb les 
dades de l’inici del Fòrum, la 
millora és espectacular: no hi 
havia centres d’atenció espe-
cialitzada, no hi havia hospi-
tals de dia, etc.  

Hem fet molts esforços, 
s’han aconseguit millores, 
però la sensació és que s’ha 
avançat amb un ritme lent, 
perquè no ha sigut mai una 
prioritat absoluta per les ad-
ministracions.
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 La situació de la salut mental 
a Barcelona no és bona, en-
cara significa exclusió i pèr-
dua d’oportunitats i de xar-
xa social. 

··· Quina és la implica-
ció del Fòrum Salut 
Mental a l’Acord Ciu-
tadà per una Barcelo-
na Inclusiva? 
Ens hem implicat a la Xarxa 
per la Inclusió Laboral (XIB) i 
a la Xarxa d’Economia Soci-
al de Barcelona (XESB). Hem 
estat bastant actius en la part 
que creiem que és més adient 
per a la nostra tasca. 

Però ara hem fet el pas 
d’implicar-nos molt més i ens 
hem incorporat al Consell de 
la Governança. L’Acord Ciuta-
dà és un instrument molt in-
teressant que moltes vegades 
no valorem suficient. La gent 
de fora es queda parada per-
què no és tan comú aquest 
plantejament.

La situació no és fàcil, te-
nim molta feina i pocs recur-
sos, però no volem que ens 
passi que, fins i tot en les po-
lítiques d’inclusió, la situació 
de tenir un diagnòstic de sa-
lut mental  quedi exclòs.  Per 
això hem fet un pas més en 
la nostra implicació a l’Acord. 
Ens hem d’implicar per acon-
seguir resultats i canvis reals 
de la situació de desigualtat 
i exclusió.

··· Com valores la pro-
posta d’estratègia d’In-
clusió social i de reduc-
ció de les desigualtats 
que es planteja per im-
pulsar a Barcelona?
A mi em va agradar molt. Si es 
vol fer un pla realment trans-

formador, s’ha de fer ja i s’ha 
de tenir la perspectiva que els 
canvis reals no són tan sen-
zills. Fa falta una bona direc-
ció, un període llarg, per ajus-
tar les expectatives, molta fei-
na ben feta i que analitzi rigo-
rosament els seus impactes.
Per nosaltres és clau saber si 
una cosa té impacte. Les en-
titats socials i  el sector públic 
amb les polítiques públiques 
tenim molt a avançar sobre 
quin impacte tenen les nos-
tres intervencions.

El pla té un bon planteja-
ment però també una gran 
complexitat i s’hauran d’ana-
litzar les seves repercussions. 
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“L’Acord Ciutadà 
és un instrument 
molt interessant que 
moltes vegades no 
valorem suficient”

··· Quins són els princi-
pals reptes de futur de 
l’Acord Ciutadà?
Mantenir-se i treballar. Avalu-
ar l’impacte i motivar la gent 
a treballar. 

Ens agradaria que es cre-
és un ecosistema econòmic, 
social, cultural que permeti la 
reducció de les desigualtats i 
l’exclusió. 

Els reptes son grans i més 
sabent que no podrem tenir 
tots els recursos que les polí-
tiques socials demanden per 
ser sostenibles però hem  de 
ser perseverants, agosarats, 
innovadors  i sobretot estar 
il·lusionats.

• L’entitat: Fòrum Salut Mental

• Lloc web: http://forumsalutmental.org

• Facebook: Forum salut mental

• Xarxa:  Xarxa per la Inclusió Laboral (XIB) 

La Protagonista

“Aconseguir una 
societat on tenir un 
problema de salut 
mental no signifiqui 
exclusió i reclusió”


