Infants

Editorial

Marta Poll i Borràs
Directora de Salut Mental Catalunya

Entorns que cuiden i acompanyen
la salut mental

ACEBA, Associació Catalana d’Entitats
de Base Associativa
DIRECCIÓ

Millorar el benestar emocional i definir estratègies
adients a les problemàtiques de salut mental és una
necessitat i una prioritat.
Cal afrontar-ho des de tots
els àmbits, cooperant i teixint xarxes entre els actors
sanitaris, socials, associatius i comunitaris. Cuidar
la salut mental implica
actuar en la prevenció i la
promoció de la salut. Cal
reforçar els factors protectors, aquells elements que
ens ajuden a sentir-nos
dins d’una comunitat i a
participar-ne activament.
Ens cal treballar en la promoció d’entorns confia-

Laura Aranalde
laranalde@aceba.cat

bles, saludables, de suport
mutu i lliures d’estigma.
Som, doncs, davant d’un
gran repte: plantejar l’atenció a la salut mental en clau
comunitària, que ens permeti avançar cap a un model de ciutat, poble o barri
que cuida i acompanya. I en
aquest repte hem de sumar
a tothom.
Fa temps que sabem que
els problemes de salut
mental requereixen un
enfocament global que va
molt més enllà del tractament mèdic. Existeixen
bones pràctiques arreu que
ens han ensenyat el gran
valor que tenen les connexions comunitàries en la
millora de la salut mental.
Tenir-ne cura implica traspassar l’espai sanitari: cal

Actualment, ens trobem
davant d’un context molt
estimulant, amb la recent
incorporació de la figura
del referent de benestar
emocional, un actiu més
que ha de contribuir a fer
de connector amb els recursos comunitaris ja existents i permetre fer un pas
més i potenciar el desenvolupament comunitari. Disposem d’un gran capital social associatiu, que ja està
aportant valor i generant
xarxes. Tenim, doncs, els
ingredients adients per innovar, transformar l’atenció a la salut mental i assolir fites importants per a les
persones.
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conèixer bé els recursos
comunitaris i construir estratègies conjuntes. I cal
fer-ho incorporant la visió
en primera persona, l’expertesa i el coneixement
dels protagonistes en la detecció de necessitats, en el
disseny d’estratègies, en el
seu desenvolupament i la
seva avaluació.

Gent Gran

FerSalut és una publicació gratuïta,
promoguda per l’Associació Catalana
d’Entitats de Base Associativa (ACEBA)
amb l’objectiu de prevenir malalties i
d’impulsar l’autocura i els hàbits saludables de la població.
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En aquests darrers anys de
pandèmia, la salut mental
ha començat a esdevenir
protagonista i hem pogut
percebre la inquietud i
l’interès de la ciutadania
pel benestar emocional.
Hem pres consciència de
la dimensió emocional i la
importància que té implicar-se en el benestar propi
i col·lectiu, imprescindible
si volem avançar cap a societats que siguin solidàries,
compromeses i promotores
de salut i benestar.
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Desenvolupament
emocional del nadó

L’art, un bon aliat per
a la salut

Una correcta estimulació,
bona comunicació i les pautes educacionals durant el
primer any de vida marcaran
el desenvolupament emocional del nadó, dotant-lo
d’autoestima i seguretat.

Qualsevol activitat artística
o producte amb finalitat
estètica i/o comunicativa
ens pot ajudar a expressar
emocions, a reduir l’estrès
i a relacionar-nos amb el
nostre entorn.

Família

Salut
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HAN COL·LABORAT EN AQUEST NÚMERO
Marta Poll i Borràs, directora de Salut
Mental Catalunya i el Dr. Víctor Pérez
Sola, president del Consell Assessor
de Salut Mental i Addiccions. Metge
especialista en Psiquiatria i director de
l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions
de l’Hospital del Mar.

Referent de benestar
emocional i salut
comunitària
Nou rol dins el CAP per
detectar les necessitats de
la població i els factors de
risc psicosocial i promoure
el benestar emocional de la
comunitat.

Suïcidi, una realitat
evitable
El Pla de prevenció del suïcidi
de Catalunya 2021-2025
s’articula amb mesures de
prevenció i control de la conducta suïcida per reduir-ne
la taxa d’intents i de morts i
l’estigma social.
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lectors@fersalut.cat
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Revista impresa en paper reciclat

