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Què és el Dia Mundial de la Salut
Mental i perquè és commemora?
El Dia Mundial de la Salut Mental es commemora el 10 d’octubre des de 1992, data
que va escollir la Federació Mundial de la Salut Mental (World Federation for Mental
Health) per cridar l’atenció sobre la importància de la salut mental. Des de llavors,
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) s’uneix a la commemoració i hi dona suport.
La Federació Salut Mental Catalunya, que agrupa 72 entitats de salut mental,
commemora aquest dia des dels seus inicis.
Les xifres actuals relatives a la salut mental demostren la importància de posar els
recursos necessaris per garantir el benestar de la població a nivell global:






Segons l’OMS, una de cada quatre persones ha tingut, té o tindrà un
problema de salut mental al llarg de la seva vida.
També segons l’OMS, al 2030, els problemes de salut mental seran la
primera causa de discapacitat.
10 persones al dia moren a l’Estat espanyol per suïcidi, el que suposa el
doble de morts que per accident de trànsit.
2 milions de joves d’entre 15 i 29 anys han presentat símptomes de trastorn
mental en el darrer any a l’Estat espanyol.
8 de cada 10 persones amb problemes de salut mental, no tenen feina.

La Federació Salut Mental Catalunya (SMC) organitza el Dia Mundial des de fa anys
en una localitat catalana, conjuntament amb l’entitat federada del territori. És l’acte
central de sensibilització i incidència política del moviment associatiu a Catalunya. Al
2019 es va fer a Sort, amb l’Associació Salut Mental Pallars, i al 2020 estava previst
fer-ho Martorell, juntament amb l’Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat
Nord. Però la Covid-19 i l’estat d’alarma generat per la pandèmia han obligat a variar
l’acte, que no podrà agrupar el més d’un miler de persones de entitats de salut mental
de manera presencial. La celebració prevista al 2020 a Martorell, s’ajorna al 2021.

Al 2030 els problemes de salut mental
seran la primera causa de discapacitat al món
Tot i que el Dia Mundial és el 10 d’octubre, enguany la Federació Salut Mental
Catalunya ha escollit el dia 8 d’octubre per la commemoració virtual del Dia Mundial,
amb la celebració d’una taula rodona entre el moviment associatiu i l’administració
catalana, sota el lema “Salut mental per a tothom: major inversió, major accés. Per
a qualsevol persona, en qualsevol lloc“ (consultar el programa). L’acte tindrà lloc al
Col·legi de Periodistes de Catalunya, sense públic, i es retransmetrà
en streaming perquè es pugui seguir en línia des de tot el país.
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Al llarg de tot el mes d’octubre, les entitats del moviment associatiu de la salut mental
català també duran a terme nombroses accions informatives, reivindicatives i de
sensibilització per fer visible la importància de la salut mental, adaptades a la realitat
que marquin les restriccions sanitàries per la Covid-19.
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Dia Mundial 2020:
"Salut mental per a tothom:
major inversió, major accés. Per a
qualsevol persona, en qualsevol lloc"
El món està experimentant l'impacte sense precedents de l'actual emergència de salut
mundial a causa de la Covid-19, que també ha impactat en la salut mental de milions
de persones, davant un panorama de salut mental ja greu i sense un finançament
digne. Tal com ja ha alertat l’OMS, la Covid-19 tindrà un fort impacte sobre la salut
emocional i la salut mental de la població.
Les situacions de confinament, aïllament social, pèrdua de persones estimades,
esdeveniments traumàtics i la crisi econòmica suposaran un repte enorme des
d’un punt de vista de benestar emocional, que caldrà afrontar. En el cas dels trastorns
d’ansietat, de depressió i trastorns mentals greus es poden incrementar de forma
significativa derivats del context.
Els efectes de la Covid-19 suposen un repte pel nostres benestar emocional, no
només de les persones que ja tenien problemes de salut mental sinó de tota la
societat. Caldrà estar atents, especialment, a l’impacte de la pandèmia en col·lectius
com les persones cuidadores, professionals sociosanitaris, persones amb
problemàtiques de salut mental prèvies o infants i joves. En aquest sentit, cal
garantir l’accés a suports i serveis, i una atenció adient a totes les persones
proporcionant les eines suficients i/o modalitats de suport presencial sempre que
calgui. Els suports comunitaris i el moviment associatiu seran més necessaris que
mai.

La salut mental i el benestar emocional
és un dret universal de totes les persones
La salut mental i el benestar són un dret de totes les persones. Tal com apunta la
Federació Mundial de la Salut Mental, la cobertura universal de salut significa que
totes les persones tenen accés als serveis de salut mental de qualitat que necessiten,
quan i on els necessiten. Això comença amb una sòlida atenció primària de salut que
adopta un enfocament de salut i benestar per a tota la societat centrat en les
necessitats i preferències de les persones, les famílies i les comunitats.
Per fer realitat la salut per a tothom els governs han d'invertir en salut mental. La
Federació Mundial de la Salut Mental afirma també que el suport psicosocial i els
plans nacionals de salut mental han d'abordar les conseqüències per a la salut mental
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de la pandèmia de COVID-19 i el seu impacte en la ciutadania. Per això el lema del
Dia Mundial de la Salut mental 2020 és: "Salut mental per a tothom: major inversió,
major accés. Per a qualsevol persona, en qualsevol lloc".
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Impacte de la Covid-19 en la salut
mental
La Covid-19, tal com ja ha alertat l’OMS, està tenint un fort impacte sobre la salut
emocional i salut mental de la població. Les situacions de confinament, aïllament
social, pèrdua de persones estimades, esdeveniments traumàtics i la crisi
econòmica suposaran un repte enorme des d’un punt de vista de benestar emocional,
que cal afrontar i cal posar al centre de les polítiques públiques.
Els trastorns d’ansietat, de depressió i trastorns mentals greus es poden
incrementar de forma significativa derivats del context:







L'estrès posttraumàtic després d'un confinament es pot multiplicar per quatre.
Les situacions de dol mal resoltes també poden generar quadres clínics.
La pèrdua de llocs de treball i ingressos pot tenir un efecte molt negatiu. Es
preveu un augment de problemes de salut mental relacionats amb la crisi
econòmica, doncs els determinants socials tenen un impacte directe en la salut
mental de la població.
Un 30% de la població podria arribar a patir ansietat en els pròxims mesos.
Es pot produir un augment de conductes autolítiques (autolesions) i suïcidis.

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de l’Organització Mundial de la
Salut, ha assenyalat que és crucial tractar “les necessitats en salut mental com un
element central de la nostra resposta a la pandèmia de la COVID-19 i la nostra
recuperació”. També afegeix que “no prendre’s seriosament el benestar
emocional de les persones conduirà a costos socials i econòmics continuats per
la societat”1.

La crisi econòmica i els determinants socials
agreujaran els efectes de la pandèmia
El confinament ha tingut un impacte sobre les persones que ja tenien diagnòstics
previs de salut mental i també en la població general, sobretot en aquells
col·lectius especialment vulnerables com les persones hospitalitzades, persones
grans, persones en situació d’aïllament i/o escassos o nuls suports socials, persones
que han viscut situacions traumàtiques i/o conseqüències de la crisi econòmica, infants
i adolescents, dones, cuidadors/es, etc.
1

Informe de políticas: La COVID-19 y la necesidad de actuar en relación con la salud mental
(mayo 2020) https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief__covid_and_mental_health_spanish.pdf
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Segons les dades recollides per l’Agència de Salut Pública2, mitjançant el “Qüestionari
de Salut en temps de confinament pel Coronavirus”, ha augmentat de forma
considerable la població que refereix simptomatologia ansiosa, depressiva i/o amb
malestar emocional:
 Es triplica el percentatge de població que refereix simptomatologia de
depressió i malestar emocional durant el confinament.
 El percentatge de població que refereix simptomatologia ansiosa és quatre
vegades més gran que abans del confinament.
 Es triplica el consum d’hipnosedants prescrits.
 Augmenta 10 vegades el consum d’hipnosedants no prescrits.
 La població entre 16 i 44 anys és el grup més afectat, amb el doble de
simptomatologia de depressió, ansietat i malestar emocional.

2

Nota de premsa Salut: El confinament empitjora la salut mental i augmenta el sedentarisme:
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/387037/el-confinament-empitjora-la-salut-mental-iaugmenta-el-sedentarisme-seguir-una-rutina-dedicar-se-temps-i-tenir-suport-social-redueix-ala-meitat-el-risc-de-depressio-o-ansietat
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Dades recollides per Salut Mental Catalunya
En relació a les persones que actualment ja tenen un diagnòstic de trastorn
mental, segons dades recollides des de la Federació Salut Mental Catalunya en
diferents informes3, s’ha detectat una alta capacitat de resiliència les primeres
setmanes del confinament. Cal assenyalar, però, que l’aïllament i la manca de suports
socials presencials i continuats en alguns casos ha repercutit en un retrocés en la seva
recuperació i en un empitjorament de la seva situació clínica. És necessari que els
recursos de salut mental actuals, destinats a atendre a la població que ja presenta
problemàtiques de salut mental, no es reubiquin en l’atenció de persones sense
patologies prèvies. Tornar a agafar rutines per la recuperació serà extremadament
difícil en molts casos.
S’ha detectat un empitjorament de la situació de salut mental (65,5%), ja sigui de la
simptomatologia positiva com de la negativa. S’han detectat consultes i demandes
relacionades amb por, ansietat i angoixa derivada del context, i en alguns casos
està essent difícil el retorn a la presencialitat en els serveis on ja aquestes persones
participaven habitualment. En aquests casos els mecanismes de suport i
acompanyament social són imprescindibles i, malauradament, disposem de recursos
molt escassos i insuficients per poder-hi donar resposta.

Els efectes de la Covid-19 suposen
un repte pel nostre benestar emocional
La existent bretxa digital ha marcat diferències alhora de garantir l’atenció a persones
que viuen soles i tenen pocs recursos personals, econòmics i/o d’accés a Internet i
tecnologia, o que no disposen ni tan sols de telèfon mòbil. Aquestes persones corren
el risc de trobar-se més aïllades encara, i no accedir d’igual manera a l’atenció que
s’ha ofert i es continua prestant des dels serveis.
Els infants i adolescents són un dels col·lectius més vulnerables afectat pel context
actual. Cal tenir cura especial sobre les situacions familiars de major fragilitat i
precarietat, amb menor accés a mitjans tecnològics i amb major impacte dels
determinants socials. S’han observat també situacions de tensió familiar derivades del
context, abús de les pantalles i trencament d’expectatives. El sentiment de pèrdua
d’oportunitats en els joves, tant formatives, com relacionals i de suport, està generant i
augmentant els casos d’ansietat.
Les persones que han estat exercint un rol de suport i de cura han esdevingut
també un col·lectiu que cal prioritzar amb estratègies de suports adients. La situació de
confinament i les dificultats actuals de retorn a una normalitat poden contribuir a
generar problemàtiques de malestar emocional i de salut mental en els professionals
de salut i de serveis socials que han estat i estan a la primera línia, exposats a
situacions complexes i estrès continuat.

3

Informes Federació SMC: 1r: 3 abril | 2n: 12 abril | 3r: 28 abril | 4t: 15 maig | 5è: 14 juny
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Resum de dades recollides per la Federació
Dades del treball realitzat pels professionals i voluntaris vinculats a 45 entitats
federades a SMC i 114 dels seus programes i serveis durant el període comprès
entre el 13 de març i el 14 de juny de 2020.


5.010 persones ateses, el 72% de les persones ateses provenen de la
província de Barcelona.



del total de població atesa, el percentatge d’homes atesos (57%) ha estat
sempre significativament superior al de dones ateses (43%).



les principals necessitats detectades per les persones que han contactat amb
ells durant aquest període de pandèmia són malestar emocional, angoixa,
neguit, etc (94,6% de les entitats i serveis), i moltes vegades verbalitzen la
necessitat de suport emocional i/o psicològic (89,3%).



hi ha hagut un increment significatiu d’entitats que han atès a persones
amb dubtes sobre la reobertura de serveis (71,4% de les entitats i serveis),
i també amb necessitat d’informació sobre recursos i serveis (64,3%).



també es continua detectant un empitjorament del problema de salut
mental (65,5%), ja sigui de la simptomatologia positiva com de la negativa; tot
i que algunes persones es troben més a gust en la situació de confinament
que abans.



cal parar especial atenció a les persones que pateixen un problema de salut
mental, i presenten dificultats d’accés o ús d’Internet i les noves
tecnologies (el 24% de les persones ateses no tenen accés a Internet).



les persones sí han continuat rebent seguiment dels serveis de salut
mental per via telefònica (majoritàriament) i presencial (en casos més
concrets), to i que en molts casos l’atenció ha empitjorat.



a data 14 de juny el 51,8% de les entitats no han pogut reprendre encara
les activitats presencials.



el 78,6% de les entitats i serveis indiquen que mantindran l’ús de canals
digitals d’atenció, en combinació amb els canals presencials habituals, més
enllà de la finalització de l’estat d’alarma.



les entitats i serveis de SMC es troben amb diferents dificultats per tornar a
oferir atenció presencial. El 28,57% de les entitats refereixen que han hagut
de fer adaptacions importants en els seus serveis per poder donar compliment
a les normatives de seguretat i higiene.



dificultats dels equips professionals, amb les dotacions actuals.
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Cal trobar solucions per garantir el contacte i la participació amb l’entorn de les
persones que actualment estan a la mitja i llarga estada psiquiàtrica i/o en
recursos residencials. Durant el període de confinament i de represa s’ha limitat de
forma considerable la seva relació amb l’entorn i amb la família. La dificultat d’accés a
noves tecnologies ha generat situacions d’aïllament i pèrdua de contacte.
No podem oblidar altres col·lectius especialment vulnerables com les persones
hospitalitzades, persones grans, persones en situació d’aïllament i/o escassos o nuls
suports socials, dones, persones que han viscut situacions traumàtiques i/o
conseqüències de la crisi econòmica, persones que han afrontat situacions de
sobrecàrrega, entre d’altres. I també els professionals de la salut i dels serveis socials
que han esdevingut un dels grans damnificats.
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Determinants socials i salut mental
El doctor estatunidenc Victor Tseng alerta de les següents onades que generarà
l’actual pandèmia de la Covid-19: una petjada sobre els pacients urgents, sobre els
crònics i sobre un desgast psicològic i econòmic. L’anomenada quarta onada de la
pandèmia està relacionada directament amb un impacte i afectació sobre la salut
mental i l’estabilitat econòmica. Sabem que els determinants socials tenen un impacte
directe sobre la salut mental, i alhora tal i com es descriu a l'informe "From exclusion to
inclusion" de Mental Health Europe4, el fet d'estar diagnosticat d'un trastorn mental o
ser cuidador/a afecten al risc de pobresa i exclusió. Podem afirmar, doncs, que existeix
una relació entre els factors socials de risc i la salut mental i a la inversa.
Aquesta situació ja la vam viure amb la crisi del 2008, els resultats de l’informe sobre
els efectes de la crisi van evidenciar que l’empitjorament de les condicions
socioeconòmiques de la població catalana, van tenir un impacte sobre la salut mental
de la població i, de fet, van esdevenir un dels indicadors més afectats.
Diferents organismes internacionals com les Nacions Unides i l’OMS adverteixen que
la pandèmia de la Covid-19 afectarà a la salut mental a curt, mitjà i llarg termini.
L’ONU recomana 3 accions urgents per reduir les conseqüències de la pandèmia
sobre la salut mental5:
1. Aplicar un enfocament dirigit a tota la societat per a promoure, protegir i
cuidar la salut mental.
 És a dir, l’aplicació del model d’atenció comunitari de la salut mental, tal
com demana la Federació des de fa anys.
2. Garantir la disponibilitat d’emergència de suport a la salut mental i
psicosocial.
 Calen recursos per a l’atenció dels casos urgents.
3. Donar suport a la recuperació de la Covid-19 creant serveis de salut mental
per al futur.
 Calen més recursos per poder atendre totes les problemàtiques prèvies a
la covid-19 i les que han sorgit o sorgiran arran de la pandèmia.

Cal posar el focus en la salut mental de la
població, definir estratègies serioses, planificades i
amb els recursos adients per als propers anys
Informe: From exclusions to inclusion – The way forward to Promoting Social Inclusion of
People with Mental Health Problems in Europe (2008, Mental Health Europe):
https://consaludmental.org/publicaciones/Delaexclusionalainclusion.pdf
5
informe de políticas de las naciones unidas: la covid-19 y la necesidad de actuar en relación con la
salud mental: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_covid_and_mental_health_spanish.pdf
4
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La fragilitat de la xarxa sanitària i la fortalesa del teixit associatiu
L’actual xarxa d’atenció i acompanyament a les problemàtiques de salut mental,
malgrat segueix atenent a les persones, ho està fent amb moltes limitacions (telèfon,
videotrucades, etc.), fet que perdurarà encara durant mesos, i s’està començant a
alternar amb algunes visites presencials. Moltes persones no disposen de les eines
tecnològiques ni la formació adient per poder rebre aquest tipus de suport (bretxa
digital i manca d’accés a la tecnologia per motius socials/econòmics). Cal garantir
l’accés a suports i serveis, i una atenció adient a totes les persones
proporcionant les eines suficients i/o modalitats de suport presencial sempre
que calgui.
Part de la xarxa de salut mental, hospitalització i altres serveis, s’ha reorientat per
donar resposta a la Covid-19, deixant en part de prestar els serveis que li són propis.
El model de salut mental previ a la pandèmia ja era un model de suport comunitari molt
feble, amb moltes limitacions i en procés de construcció i desenvolupament. Partim,
doncs, d’una base amb moltes mancances, iniquitat territorial i amb escassedat de
recursos comunitaris i de suport. Ja no arribàvem a donar cobertura a les
necessitats de la ciutadania abans de la Covid-19, per tant, l’actual model, amb
un impacte major de situacions complicades de salut mental, no podrà donar-hi
la resposta que cal. És imprescindible restablir, reforçar i incrementar els
suports i serveis de salut mental.
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La xarxa associativa de salut mental s’ha mantingut ferma durant la pandèmia per la
Covid-19, donant resposta a les necessitats de les persones reorientant la seva
actuació i adaptant-se a les noves necessitats, mantenint els suports comunitaris. La
xarxa ha dut a terme un treball coordinat i conjunt que ha permès atendre i
acompanyar més de 5.000 persones i que ens ha permès analitzar les necessitats més
emergents i posar-les en coneixement de l’administració.
Davant de les situacions d’aïllament i de manca de suports presencials i/o formals, les
entitats han adaptat i reorientat la seva tasca per continuar donant suport social i
comunitari, mantenint serveis i activitats de forma telemàtica amb la finalitat de seguir
acompanyant a les persones. També s’han elaborat materials i guies de
recomanacions per a la ciutadania, amb la finalitat de contribuir a millorar la informació
i coneixements al voltant de la salut mental i emocional.

Garantir l’accés als suports i serveis,
i reforçar al moviment associatiu
Els suports comunitaris, formals i informals, cabdals en l’acompanyament en salut
mental tant en primera persona com de les famílies, prenen una rellevància i
esdevenen un pilar fonamental en el moment actual. És imprescindible reforçar i
incrementar els suports al moviment associatiu per tal que puguin seguir
desenvolupant la seva tasca en condicions òptimes, doncs són qui coneix la realitat a
nivell comunitari i local, fan un suport social essencial en aquests moments i representen
la ciutadania més propera.

Cal definir una estratègia que pivoti sobre l’impuls i desplegament d’estratègies de
suport comunitari transversals, doncs hi ha el risc de caure en respostes de tipus
biomèdic molt centrades en la medicació. Les estratègies de suport i acompanyament
comunitari que situen a la persona en el centre i estableixen una estreta coordinació
entre les xarxes, serveis i moviment associatiu, són les més adients i garanteixen
resultats a llarg termini orientats a la recuperació.
13
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Prioritats
El context actual planteja un repte enorme per la salut mental. Cal planificar una
estratègia que permeti donar resposta a les necessitats actuals i les noves que puguin
esdevenir-se amb els recursos necessaris, adients i des de tots els àmbits: social,
sanitari, educatiu i comunitari. Però cal no oblidar que ja existien unes carències
anteriors en assistència a la problemàtica de la salut mental prèvies a la Covid-19.
Ha de ser una resposta que permeti atendre l’increment dels problemes de salut
mental i addiccions derivats de la pandèmia, així com garantir el suport adient a les
persones que ja presenten alguna problemàtica de salut mental actualment, a qui la
pandèmia també està generant moltes dificultats.

Mesures a impulsar


Identificar les persones amb problemes de salut mental que tinguin necessitats
més complexes i treballar especialment amb elles i les seves famílies per identificar
les contingències, prevenir-les i dissenyar estratègies de suport adient.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Persones soles sense xarxa
Persones que tinguin menors al seu càrrec
Sense llar o amb llars infradotades
Exposades a violència intrafamiliar o ambients conflictius
Amb comorbilitat associada
Persones residents en equipaments com llars residència, llars amb suport
i/o milles (llarga estada)
Menors residents als CRAE i CREI (Centre Residencial d’Acció Educativa i
Centres Residencials d'Educació Intensiva)
Interns en centres penitenciaris
Migrants amb barreres idiomàtiques per a l’accessibilitat als recursos
Persones amb consums i addiccions
Persones en situacions socials més desfavorides (impacte dels
determinants socials)



Garantir la continuïtat en els suports a totes les persones ateses a la xarxa de
salut mental, mantenint contacte periòdic i respectant les restriccions d'aïllament
social que puguin existir. Cal posar especial atenció a les persones que no
disposen de mitjans tecnològics i buscar alternatives. La bretxa digital ha suposat
una limitació important en el període de confinament per rebre els suports adients i
cal, per tant, planificar accions de futur que reverteixin aquesta situació.



Reforçar el programa de suport a la primària en tots els territoris per atendre les
problemàtiques de salut mental.

14
www.salutmental.org



Reforçar la salut mental comunitària, donar pautes i fer seguiment per la millor
autogestió del malestar i la simptomatologia en el domicili. Es poden implementar
programes de capacitació i autoconeixement online o a distància (en paper). Per
exemple: ús del Manual de recuperació del projecte Activa’t per la salut mental.



Generar xarxes de suport als serveis d'atenció primària per atendre els
malestars de salut mental de la població general derivats de la crisis de la Covid19, i prevenir el seu agreujament. Per exemple: grups de suport al dol, grups de
gestió emocional, grups de suport mutu de malestars post-covid.



Reforçar els serveis socials per atendre les necessitats socials derivades de la
Covid-19 que impacten directament en la salut mental de la població: ingressos
econòmics, habitatge, aliment, ambient segur, accés a l'educació dels infants, entre
d’altres, i coordinar el treball interdepartamental i a nivell municipal perquè es presti
l’adequada atenció a les necessitats de les persones amb problemes de salut
mental.



Ampliar plantilles de professionals i adequar l’organització per poder afavorir el
descans dels professionals, així com generar serveis específics d'acompanyament
emocional (amb dotació pressupostària) per a professionals de l’àmbit assistencial
(sanitari o social) que han tingut experiències traumàtiques.



Reforçar l'acompanyament personalitzat, social i a domicili, de persones amb
problemes de salut mental i les seves famílies per tal d’evitar ingressos
psiquiàtrics:
o Reforçar el programa d’hospitalització domiciliària i els PSI (Programa de
Suport Individualitzat).
o Reforçar i incrementar els programes de suport a la llar, PSALL
(Programa de Suport a l'Autonomia de la Pròpia Llar) i altres.
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Reforçar les activitats de suport mutu com ara programes de suport social per
a persones soles, grups de suport al dol, grups de gestió emocional...
o Cal activar el programa d’agents de suport mutu (aprovat i pendent de
desplegament),
o Reforçar i garantir la continuïtat de les iniciatives de la xarxa associativa, de
suport mutu i voluntariat, entre d’altres.



Reforçar els serveis d’acompanyament, atenció social i inclusió comunitària
de proximitat, que són els que rebran les demandes de manera més intensa i són
els que poden donar resposta a les persones generant mecanismes de suport i
treball en xarxa: Clubs Socials, Serveis PreLaborals, Activa’t per la salut mental,
programes de suport a adolescents i joves, etc.



Si ens trobem en una nova situació de confinament s’haurien de regular
determinades sortides amb els suports i les mesures adients, per evitar
agreujaments (tant físics com mentals) en les persones amb problemes de salut
mental, en funció de les condicions de l’habitatge de referència i de les necessitats
personals.



Impulsar programes que assegurin un adequat acompanyament al dol.



Garantir l’atenció personalitzada (presencial o telefònica) per les famílies on
puguin transmetre dificultats i ser orientades tot respectant la confidencialitat i
privacitat del cas.



Generar programes d’acompanyament familiar -teràpia familiar- per les
situacions de major conflictivitat o malestar al domicili.



Reforçar i impulsar programes per atendre els fills i filles de pares amb problemes
de salut mental en famílies que ho precisin.
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Garantir, reforçar i impulsar mesures que garanteixin els suports adients als
infants, adolescents i joves amb problemàtiques de salut mental, per tal d’evitar
situacions de deteriorament, d’exclusió social i educativa, i garantir el seu
desenvolupament personal.
o

o

S’han de proporcionar els suports adients en els contextos educatius,
tutories i acompanyaments individualitzats, suports específics en funció de
les necessitats de cada alumne i un seguiment més personalitzat.
Desenvolupar iniciatives que evitin l’ús inadequat o l’addicció a les
pantalles.



Garantir la continuïtat i reforçar els programes de formació i acompanyament a
la inserció laboral en salut mental. Impulsar polítiques públiques que garanteixin
oportunitats i l’accés al mercat laboral.



Desenvolupar iniciatives que tinguin una cura especial en relació al tema del
gènere. Ser dona, és un factor de risc per desenvolupar una problemàtica de salut
mental, tal com assenyala l’OMS, determinat per la posició estructural que la dona
ocupa en la societat. Cal tenir en compte que pateixen un doble estigma pel fet de
ser dona i presentar una problemàtica de salut mental. El context de la Covid-19 ha
tingut un impacte en el rol de les persones que assumeixen la funció de cuidadores
i en aspectes d’ocupació. Caldrà, per tant, tenir una cura especial en el suport a les
dones per tal de prevenir i promoure iniciatives orientades al benestar emocional.
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Què reclamem per aquest Dia
Mundial de la Salut mental 2020?
1. Més inversió per un major accés
Durant el mes de maig de 2020, l’OMS, que alertava de l’augment de problemes de
salut mental en tot el món derivats de la pandèmia, va fer una crida a tots els països
perquè “augmentessin substancialment” les inversions en salut mental.
A l’Estat espanyol, al gener de 2020, el Defensor del Poble ja va demanar al govern
estatal i a les comunitats autònomes que incrementessin aquesta inversió. Tot i que el
panorama és diferent en cada comunitat, com a mitjana, es calcula que a la sanitat
pública hi ha sis psicòlegs per cada 100.000 habitants. Tres cops menys que la mitjana
europea.
Des de la Federació tenim la certesa que no s’està prioritzant prou l’impacte de la
Covid-19 des de les polítiques públiques. Entenem que no es tracta exclusivament
d’una problemàtica que es pugui resoldre des del sistema sanitari i que cal incrementar
i invertir en tots els àmbits: social, educatiu, sanitari...

A la sanitat pública hi ha sis psicòlegs
per cada100.000 habitants,
tres vegades menys que la mitjana europea
S’ha focalitzat molt l’atenció a la pandèmia des d’un punt de vista de salut física,
orgànica, del tot comprensible en un primer moment. Però s’ha prioritzat molt poc, o
gens, l’atenció des d’una perspectiva més àmplia, comunitària i de suport social, que
permeti donar resposta i acompanyar a les persones que ja tenen problemàtiques de
salut mental i/o que puguin tenir-ne derivades del context.
Cal, per tant, activar i invertir en propostes i estratègies orientades a l’acció
comunitària. En el context actual on els suports presencials han disminuït de forma
significativa i s’ha reduït l’accessibilitat a les persones, és important prioritzar accions
comunitàries, que promoguin l’increment de recursos personals i les relacions de
cooperació entre les persones i els grups en un determinat territori i àmbit d’actuació.
Això permetrà evitar situacions d’exclusió, fer front a la precarietat i garantir els suports
adients a les persones més fràgils i vulnerables des d’un punt de vista de suport
emocional i de salut mental.
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2. Tenim un model fràgil, que cal reforçar i
prioritzar
El model de salut mental previ a la pandèmia ja era un model de suport comunitari molt
feble, molt deficitari, amb moltes limitacions i en procés de construcció i
desenvolupament. Partim, doncs, d’una base amb moltes mancances, iniquitat
territorial i amb escassedat de recursos comunitaris i de suport. Malgrat els darrers
anys s’ha replantejat el Pla Director de Salut Mental i Addiccions 2017-2020, orientantlo cap a un model que aposta per un abordatge comunitari, encara tenim moltes
mancances per poder acompanyar bé a les persones amb problemes de salut mental i
a les seves famílies.
La inversió que es va fer en el pressupost des d’un punt de vista sanitari, va permetre
créixer una mica en recursos, però no ha estat suficient, ja que les mancances eren
moltes.

El model de salut mental a Catalunya
ja era insuficient abans de la pandèmia
En altres àmbits com el social (laboral, habitatge, suport a la llar, suport a les famílies,
etc..), l’educatiu, l’àmbit de la justícia, no s’ha crescut ni s’han dedicat els esforços que
requereix tant el volum de població a atendre com la complexitat que suposa. El
context de pandèmia, ha posat en evidència la fragilitat dels serveis socials i la
necessitat d’integrar més l’àmbit sanitari i el social.
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Trobem a faltar que les nostres administracions incorporin suficientment les
necessitats d’atenció a la salut mental actuals i les que esdevindran com a resultat
de la pandèmia i que, en conseqüència, es desenvolupin les polítiques i els
recursos necessaris per donar-hi resposta. La salut mental avui en dia encara és la
gran oblidada. Ja no arribàvem a donar cobertura a les necessitats de la
ciutadania abans de la Covid-19, per tant l’actual model, amb un impacte
major de situacions de salut mental, no podrà donar-hi la resposta que cal.
És imprescindible restablir, reforçar i incrementar els suports i serveis de
salut mental sanitaris, socials i educatius.



Els suports comunitaris, formals i informals, cabdals en l’acompanyament en salut
mental, tant en primera persona com de les famílies, prenen una rellevància i
esdevenen un pilar fonamental en el moment actual. El moviment associatiu està
fent una gran tasca de suport a la ciutadania i cal que rebi també el suport
que necessita.

Israel Molinero, representat de la Federació Salut Mental Catalunya: “Si no som
capaços d’enfortir el model actual, que fa aigües per tot arreu, no podrem atendre ni
donar resposta a les persones i en definitiva a la nostra societat. Recuperem doncs
aquesta idea tant estesa que assenyala que “no hi ha salut, sense salut mental” i que
“la salut mental ha de ser en totes les polítiques””.
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3. Cal reforçar el moviment associatiu i els suport
comunitaris
És el moment d’ampliar el suport a les entitats que fa anys que treballen amb un model
comunitari orientat a la recuperació, que ha demostrat que funciona i que en moments
com ara esdevenen recursos essencials per acompanyar a la ciutadania.
Demanem desplegar estratègies de suport comunitari i el disseny d’un pla, coordinat
amb el teixit associatiu, que aporti els recursos necessaris per cobrir les necessitats
que es detectin en tots els àmbits.
És imprescindible reforçar la cartera de serveis socials amb la protecció de programes
en risc com Clubs Socials, Activa’t per la salut mental, Suport a la Llar...
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4. Cal cobrir les necessitats actuals i preveure les
necessitats futures
Cal planificar una estratègia que permeti donar resposta a les necessitats actuals i les
que puguin venir amb els recursos necessaris, adients i des de tots els àmbits: social,
sanitari, educatiu i comunitari, posant especial atenció a l’augment de casos d’ansietat
entre joves i adolescents. Exigim un pla específic de salut mental que sigui una aposta
clara i decidida.

Per això, en aquest Dia Mundial de la Salut Mental 2020 ens unim al lema
internacional promogut per la Federació Mundial de Salut Mental i l’OMS que
reclama:

“Salut mental per a tothom:
Major inversió, major accés.
Per a qualsevol persona,
en qualsevol lloc”
Salut Mental Catalunya
Octubre 2020
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