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El govern concertarà els
serveis d’habitatge social
per a les persones amb una
malaltia mental, bé sigui
en residències, o a casa
amb cuidadors o bé do-
nant suport a l’autonomia
personal vivint també a la
pròpia llar. Aquest és un
dels compromisos de la
Generalitat establerts en-
el marc d’una cinquante-
na d’actuacions que inclou
el Pla Integral d’Atenció a
les Persones amb Tras-
torn Mental i Addiccions.

L’acord sobre l’habitat-
ge és un dels més impor-
tant del pla assumit pel go-
vern consensuat amb to-
tes les entitats del sector i
presentat ahir el palau de
la Generalitat pel presi-
dent, Artur Mas. Aquests
ajuts a l’habitatge formen
part de les demandes his-
tòriques dels discapaci-
tats. El governs’ha com-
promès a començar a apli-

car-lo aquest any al giro-
nès, Osona, Barcelona ciu-
tat, Manresa i Sabadell,
mentre que la resta del
territori s’hi incorporaria
l’any que ve.

El departament de
Benestar i Família modi-
ficarà el procediment del
finançament de les pla-
ces d’habitatge social in-
dividual cap a un sistema
de concertació. els usua-

ris podran optar per la
modalitat d’habitatge so-
cial que més els convin-
gui i s’adapti a les seves
necessitats.

Mas va destacar ahir
durant la presentació que
el Pla “vol ser exemple
d’allò que volem ser exem-
ple”. Per això hi ha impli-
cat diversos departa-
ments: Salut, Benestar
Social i Família, Ensenya-

ment, Justícia, Empresa i
Ocupació, Interior, i Eco-
nomia i Coneixement.
Fins ara només implicada
Salut i Benestar.

A Catalunya hi ha
90.000 persones afectades
per alguna malaltia men-
tal. El pla preveu donar es-
pecial atenció al la preven-
ció dels suïcidis, amb una
línia específica per a ado-
lescents, per exemple. ■

El govern concertarà els
habitatges o residències
per als malalts mentals

Redacció
BARCELONA

a Firma del pacte en salut mental que vetllarà per una atenció global a les
persones i no només sanitària a Hi haurà especial atenció als infants i joves

Els membres del govern i representants del sector, moments abans de firmar el pacte a la Generalitat ■ JUANMA RAMOS
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Les frases

“El pla de salut
mental vol ser
exemple d’allò que
volem ser exemple”

Artur Mas
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“La salut mental és
massa vegades com
una marató, però
sense entrenador ni
companys de cursa”
Xavier Trabado
ENTITATS SALUT MENTAL

El pla té vuit eixos prioritaris:
la lluita contra l’estigma, la
millora en l’atenció de la po-
blació infantil i juvenil, la mi-
llora en l’atenció i promoció
dels drets de les persones en
entorns assistencials, la pro-
moció de l’associacionisme,
el suport a les famílies i a les
persones amb problemàti-
ques de salut mental, la inclu-
sió social i el desplegament
d’un nou model de prestació
de serveis d’habitatge, la in-

serció sociolaboral, i el suport
en l’àmbit judicial i penal. Les
accions volen tractar la salut
mental de manera “integral i
coordinada”, no només des
de l’àmbit de la salut, sinó
també des dels àmbits social,
laboral i educatiu, entre d’al-
tres. En l’apartat juvenil, per
exemple, es preveu desenvo-
lupar un pla per lluitar contra
l’estigma i per promoure que
els malalts mentals participin
d’activitats de tota mena.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Més enllà de l’atenció sanitària

L’aigua, la llum o el rellotge
simbolitzant el temps vin-
gut i per venir. Són algunes
de les imatges metafòriques
que han creat persones sen-
se llar, persones amb tras-
torn mental i persones amb
addiccions per narrar les se-
ves experiències i projectar
mitjançant el videoart el
seu món interior.

Se n’han creat una tren-
tena, i es van presentar ahir
al Caixafòrum de Barcelo-
na. Són fruit d’uns tallers
artístics per estimular la
creativitat, el treball indivi-
dual i emocional que, men-
tre que en les dues edicions
anteriors només estaven
oberts als sense llar, engua-
ny s’han obert també a
aquests dos altres col·lecti-
us de persones en risc d’ex-
clusió social. ■

Redacció
BARCELONA

Videoart per a
persones sense llar

El síndic de greuges, Ra-
fael Ribó, torna a atiar la
polèmica sobre el preu del
transport metropolità
proposant a la Generalitat
i als ajuntaments impli-
cats una revisió dels preus
de les targetes multiviat-
ge. Ribó va presentar ahir
un informe sobre els preus
del transport i la seva inci-
dència social en el qual fa
vuit recomanacions. En-
tre aquestes figura la crea-
ció d’una targeta 40/30,
que hauria de substituir
l’actual 50/30, per als tre-
balladors que fan dos viat-
ges cada dia, i també blin-
dar els augments de la
T-10, la targeta de deu
viatges més utilitzada, de

manera que no s’incre-
menti més que l’IPC.

L’augment de les tarifes
del transport públic va ge-
nerar diverses protestes
durant l’hivern. Ribó va
iniciar llavors un estudi i
conclou ara que cal abara-
tir alguns títols multiviat-
ge per garantir “la mobili-
tat assequible al conjunt
de la població”. La 40/30
seria més barata i substi-
tuiria l’actual de cinquan-
ta trajectes en un mes. El
Síndic de Greuges ha re-
but 720 queixes per la pu-
jada del transport aquest
any. L’augment superior a
l’IPC dels títols d’enguany
“clama justícia”, afirma
Ribó. Per això, reclama
que es pacti que els aug-
ments no puguin superar
l’increment de preus. ■

Ribó recomana
una targeta de
transport 40/30
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a El Síndic de Greuges vol “adaptar a
la realitat social” els preus dels bitllets

Una de les protestes contra la pujada de les tarifes del
transport públic de l’hivern passat ■ JUANMA RAMOS
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tat, el document recull la “defensa 
del model català d’execució de les 
mesures de seguretat a través de la 
promoció de modificacions a la re-
forma del Codi Penal”. La reforma 
que prepara el govern espanyol ha 
alarmat els psiquiatres i les entitats 
del sector, que consideren que cri-
minalitza el col·lectiu. Un altre dels 
compromisos que ha assumit el Go-
vern és un canvi del model d’habi-
tatge social per a persones amb tras-
torns. El finançament de les places 
com a prestació individual donarà 
pas als concerts amb entitats. 

Abordatge transversal 
El pla ja no depèn de Salut  
sinó que el coordina Presidència 
El president de Salut Mental Cata-
lunya recordava ahir que cal “un 
abordatge global que prevegi totes 
les dimensions de les persones i no 
només els aspectes exclusivament 
sanitaris”. El Govern ja va aprovar 
l’any passat una modificació del pla, 
que va deixar de dependre de la di-
recció general de Planificació i Ava-
luació del departament de Salut. Ara 
el coordina la secretaria del Govern, 
del departament de la Presidència. 
Xavier Trabado també va deixar clar 
que el “treball polític” fet fins ara ha 
d’anar acompanyat dels “recursos 
necessaris en la part de gestió”. El 
president de la Generalitat va res-
pondre que “és evident que en falten 
molts, de recursos”, però va destacar 
que les mesures previstes perme-
tran “fer més bon ús dels recursos 
disponibles”.e

PENDENTS DEL COMPLIMENT DEL PLA DE SALUT MENTAL  

El president de la Federació Salut Mental Catalunya, Xavier Trabado, dirigint-se al secretari del Govern, Jordi Baiget,  
i al president, Artur Mas, durant la presentació del document de prioritats del pla de salut mental. Trabado els va advertir  

que les entitats del sector vigilaran atentament el compliment de les mesures previstes en aquest document. PERE VIRGILI

Atents a la salut mental dels nens
El Govern prioritza els menors en les actuacions del pla integral d’atenció a persones amb trastorns

POLÍTIQUES SOCIALS

Millorar la detecció de problemes 
de salut mental entre els menors. 
Aquesta serà una de les actuacions 
prioritàries, entre el 2014 i el 2016, 
del pla integral d’atenció a les per-
sones amb trastorn mental i addic-
cions, que es va aprovar el 2010. Ai-
xí ho estableix el document de prio-
ritats que van presentar ahir el pre-
sident de la Generalitat, Artur Mas, 
i els representants del sector de la 
salut mental, que han participat ac-
tivament en l’elaboració del text. Un 
treball conjunt que Mas va definir 
com a “exemple de col·laboració”  
i que també va rebre elogis de les  
entitats. El president de la Federa-
ció Salut Mental Catalunya, Xavier 
Trabado, va destacar que hi ha “con-
sens i ganes de trobar solucions”. 

Focus en l’etapa escolar 
Salut, Benestar i Ensenyament 
crearan unitats conjuntes 
Les actuacions dirigides als menors 
posaran el focus en l’etapa escolar, 
i inclouen un pla pilot de suport a la 
detecció de problemes de conduc-
te a l’escola. També es preveu que 
els departaments de Salut, Benestar 
i Ensenyament posin en marxa uni-
tats funcionals conjuntes, seguint 
l’exemple de les experiències pilot 
que ja s’han començat a implantar 
en l’atenció de l’autisme. “No sem-
pre és fàcil canviar les maneres de 
fer de l’administració”, subratllava 
ahir el secretari del Govern, Jordi 
Baiget. També es millorarà la coor-
dinació entre la xarxa sanitària i els 
centres que formen part de la Direc-
ció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència. 

Increment dels problemes 
Les entitats d’infància perceben 
les conseqüències de la crisi 
Un estudi recent de la Federació 
d’Entitats d’Atenció i d’Educació a 
la Infància i l’Adolescència (Fedaia) 
alerta que els professionals perce-
ben un increment dels problemes 
de salut mental entre nens i adoles-
cents arran de la crisi. Aquests tras-
torns, a més a més, es manifesten en 
edats cada vegada més primeren-
ques. L’estudi apunta que “la crisi 
genera estats d’angoixa, malestar, 
estrès i depressió en els pares que 
afecten directament els infants i els 
adolescents” i que “les famílies es-
tan centrades a aconseguir recursos 
per cobrir les necessitats bàsiques 
de la llar i descuren altres aspectes”, 
com ara l’atenció dels fills. 

Rebuig del nou Codi Penal 
El Govern defensarà el model 
català de mesures de seguretat 
A banda de l’atenció a la infància, les 
prioritats del pla integral també in-
clouen mesures de suport a les per-
sones amb trastorn mental en l’àm-
bit judicial i penal. En aquest apar-

BARCELONA

AURI GARCIA MORERA

Anem amb cura
patiment mental és molt humà i 
proper, però resulta estrany a 
aquells a qui la vida somriu. Anem 
bé perquè hem iniciat un tomb im-
portant, pensem a partir del nou 
model sociosanitari centrat en la 
persona, en el qual més que curar 
pacients ens ocupem d’una missió 
més complexa, tenir cura de les per-
sones, dels ciutadans. 

Generar noves cooperacions 
Els ja consolidats lemes com “La sa-
lut mental és cosa de tots” o “Menys 
salut i més acció social” troben ara 
un lema de síntesi molt potent: més 
que curar pacients és tenir cura de 
les persones i del seu projecte vital.  

Com deia ahir Artur Mas, la cu-
ra no és sempre possible, però el 
que no pot faltar és tenir cura de 
les altres mentalitats que fan co-
munitat. Ens cal entendre el que 
demanen les persones, les seves fa-
mílies i la comunitat i generar no-
ves cooperacions per ser, un cop 
més, un país exemplar. Ara, en la 
manera de posar al dia les recoma-
nacions de l’Agenda 2020 de Salut 
Mental Europa. Pere Bonet, presi-
dent del Consell Assessor de Salut 
Mental del departament de Salut, 
està convençut que aquest pla in-
tegral farà possible un vell somni 
de la salut mental catalana i dels 
seus protagonistes.e

Anàlisi

Fer passos en la salut men-
tal demana molta energia 
i capital social. Convé 
que la vida de les perso-
nes amb fragilitats men-

tals sigui entesa i respectada. Allò 
que s’anhelava des de fa anys, una 
altra relació entre departaments, 
s’ha iniciat. I generarà, segur, ten-
dència. Si donem una ullada de vol 
ras, podem dir que per fi els gaps en-
tre departaments i la falta de coor-
dinació es resoldran amb una nova 
gestió regulada per un primus inter 
pares, el departament de Presidèn-
cia. Si donem una ullada amb pers-
pectiva històrica, si aixequem el vol, 
podem dir que hem iniciat un recor-
regut cap a una nova governança 
que potser ens portarà a la creació 
d’una agència o entitat autònoma 
en què els lideratges compartits re-
cauran en aquells que entenguin la 
cadena de valor polític de l’acció en 
salut mental.  

La fragilitat i la malaltia mental 
és unhemlich, paraula que fa servir 
Freud per recordar-nos que la cosa 
és a la vegada familiar i estranya. El 

DIRECTOR SOCIOSANITARI DE LA 
FUNDACIÓ CASSIÀ JUST

FRANCESC VILÀ

Consens  
El Govern  
i les entitats 
destaquen la 
col·laboració 
per definir  
les prioritats

Recursos  
El sector 
reclama 
recursos i Mas 
diu que es farà 
més bon ús 
dels que hi ha
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tat, el document recull la “defensa 
del model català d’execució de les 
mesures de seguretat a través de la 
promoció de modificacions a la re-
forma del Codi Penal”. La reforma 
que prepara el govern espanyol ha 
alarmat els psiquiatres i les entitats 
del sector, que consideren que cri-
minalitza el col·lectiu. Un altre dels 
compromisos que ha assumit el Go-
vern és un canvi del model d’habi-
tatge social per a persones amb tras-
torns. El finançament de les places 
com a prestació individual donarà 
pas als concerts amb entitats. 

Abordatge transversal 
El pla ja no depèn de Salut  
sinó que el coordina Presidència 
El president de Salut Mental Cata-
lunya recordava ahir que cal “un 
abordatge global que prevegi totes 
les dimensions de les persones i no 
només els aspectes exclusivament 
sanitaris”. El Govern ja va aprovar 
l’any passat una modificació del pla, 
que va deixar de dependre de la di-
recció general de Planificació i Ava-
luació del departament de Salut. Ara 
el coordina la secretaria del Govern, 
del departament de la Presidència. 
Xavier Trabado també va deixar clar 
que el “treball polític” fet fins ara ha 
d’anar acompanyat dels “recursos 
necessaris en la part de gestió”. El 
president de la Generalitat va res-
pondre que “és evident que en falten 
molts, de recursos”, però va destacar 
que les mesures previstes perme-
tran “fer més bon ús dels recursos 
disponibles”.e

PENDENTS DEL COMPLIMENT DEL PLA DE SALUT MENTAL  

El president de la Federació Salut Mental Catalunya, Xavier Trabado, dirigint-se al secretari del Govern, Jordi Baiget,  
i al president, Artur Mas, durant la presentació del document de prioritats del pla de salut mental. Trabado els va advertir  

que les entitats del sector vigilaran atentament el compliment de les mesures previstes en aquest document. PERE VIRGILI

Atents a la salut mental dels nens
El Govern prioritza els menors en les actuacions del pla integral d’atenció a persones amb trastorns

POLÍTIQUES SOCIALS

Millorar la detecció de problemes 
de salut mental entre els menors. 
Aquesta serà una de les actuacions 
prioritàries, entre el 2014 i el 2016, 
del pla integral d’atenció a les per-
sones amb trastorn mental i addic-
cions, que es va aprovar el 2010. Ai-
xí ho estableix el document de prio-
ritats que van presentar ahir el pre-
sident de la Generalitat, Artur Mas, 
i els representants del sector de la 
salut mental, que han participat ac-
tivament en l’elaboració del text. Un 
treball conjunt que Mas va definir 
com a “exemple de col·laboració”  
i que també va rebre elogis de les  
entitats. El president de la Federa-
ció Salut Mental Catalunya, Xavier 
Trabado, va destacar que hi ha “con-
sens i ganes de trobar solucions”. 

Focus en l’etapa escolar 
Salut, Benestar i Ensenyament 
crearan unitats conjuntes 
Les actuacions dirigides als menors 
posaran el focus en l’etapa escolar, 
i inclouen un pla pilot de suport a la 
detecció de problemes de conduc-
te a l’escola. També es preveu que 
els departaments de Salut, Benestar 
i Ensenyament posin en marxa uni-
tats funcionals conjuntes, seguint 
l’exemple de les experiències pilot 
que ja s’han començat a implantar 
en l’atenció de l’autisme. “No sem-
pre és fàcil canviar les maneres de 
fer de l’administració”, subratllava 
ahir el secretari del Govern, Jordi 
Baiget. També es millorarà la coor-
dinació entre la xarxa sanitària i els 
centres que formen part de la Direc-
ció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència. 

Increment dels problemes 
Les entitats d’infància perceben 
les conseqüències de la crisi 
Un estudi recent de la Federació 
d’Entitats d’Atenció i d’Educació a 
la Infància i l’Adolescència (Fedaia) 
alerta que els professionals perce-
ben un increment dels problemes 
de salut mental entre nens i adoles-
cents arran de la crisi. Aquests tras-
torns, a més a més, es manifesten en 
edats cada vegada més primeren-
ques. L’estudi apunta que “la crisi 
genera estats d’angoixa, malestar, 
estrès i depressió en els pares que 
afecten directament els infants i els 
adolescents” i que “les famílies es-
tan centrades a aconseguir recursos 
per cobrir les necessitats bàsiques 
de la llar i descuren altres aspectes”, 
com ara l’atenció dels fills. 

Rebuig del nou Codi Penal 
El Govern defensarà el model 
català de mesures de seguretat 
A banda de l’atenció a la infància, les 
prioritats del pla integral també in-
clouen mesures de suport a les per-
sones amb trastorn mental en l’àm-
bit judicial i penal. En aquest apar-

BARCELONA

AURI GARCIA MORERA

Anem amb cura
patiment mental és molt humà i 
proper, però resulta estrany a 
aquells a qui la vida somriu. Anem 
bé perquè hem iniciat un tomb im-
portant, pensem a partir del nou 
model sociosanitari centrat en la 
persona, en el qual més que curar 
pacients ens ocupem d’una missió 
més complexa, tenir cura de les per-
sones, dels ciutadans. 

Generar noves cooperacions 
Els ja consolidats lemes com “La sa-
lut mental és cosa de tots” o “Menys 
salut i més acció social” troben ara 
un lema de síntesi molt potent: més 
que curar pacients és tenir cura de 
les persones i del seu projecte vital.  

Com deia ahir Artur Mas, la cu-
ra no és sempre possible, però el 
que no pot faltar és tenir cura de 
les altres mentalitats que fan co-
munitat. Ens cal entendre el que 
demanen les persones, les seves fa-
mílies i la comunitat i generar no-
ves cooperacions per ser, un cop 
més, un país exemplar. Ara, en la 
manera de posar al dia les recoma-
nacions de l’Agenda 2020 de Salut 
Mental Europa. Pere Bonet, presi-
dent del Consell Assessor de Salut 
Mental del departament de Salut, 
està convençut que aquest pla in-
tegral farà possible un vell somni 
de la salut mental catalana i dels 
seus protagonistes.e

Anàlisi

Fer passos en la salut men-
tal demana molta energia 
i capital social. Convé 
que la vida de les perso-
nes amb fragilitats men-

tals sigui entesa i respectada. Allò 
que s’anhelava des de fa anys, una 
altra relació entre departaments, 
s’ha iniciat. I generarà, segur, ten-
dència. Si donem una ullada de vol 
ras, podem dir que per fi els gaps en-
tre departaments i la falta de coor-
dinació es resoldran amb una nova 
gestió regulada per un primus inter 
pares, el departament de Presidèn-
cia. Si donem una ullada amb pers-
pectiva històrica, si aixequem el vol, 
podem dir que hem iniciat un recor-
regut cap a una nova governança 
que potser ens portarà a la creació 
d’una agència o entitat autònoma 
en què els lideratges compartits re-
cauran en aquells que entenguin la 
cadena de valor polític de l’acció en 
salut mental.  

La fragilitat i la malaltia mental 
és unhemlich, paraula que fa servir 
Freud per recordar-nos que la cosa 
és a la vegada familiar i estranya. El 

DIRECTOR SOCIOSANITARI DE LA 
FUNDACIÓ CASSIÀ JUST

FRANCESC VILÀ

Consens  
El Govern  
i les entitats 
destaquen la 
col·laboració 
per definir  
les prioritats

Recursos  
El sector 
reclama 
recursos i Mas 
diu que es farà 
més bon ús 
dels que hi ha
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E S T R A T È G I E S I M E S U R E S P E R E V I T A R E X C L U S I O N S

Artur Mas, entre Boi Ruiz i Xavier Trabado, president de la Federació de Salut Mental de Catalunya

Joan Maria Pou, conductor d’El Barça juga a RAC1

Eldiagnòsticprecoç,metaclaudelpla
integralcontraels trastornsmentals
Un gran pacte defineix les accions per a la integració de les persones afectades

XAVIER GÓMEZ

RAC1

LLUITAR CONTRA L’ESTIGMA
c Cal intensificar les accions i
campanyes contra l’estigma de
les persones que pateixen
malalties mentals, per tal d’afa-
vorir-ne la igualtat d’oportu-
nitats i per respectar-ne la
dignitat.
c Ja s’han fet campanyes a la
televisió i la ràdio públiques
per humanitzar el retrat social
d’aquestes persones.

DRETS DEL PACIENT
c Els drets dels pacients han
de ser garantits en l’assistèn-
cia: confidencialitat, intimitat,

d’informació i de garanties
d’una cura correcta quan hi
hagi episodis d’agressions invo-
luntàries.
c S’ha de garantir l’aplicació
de bones pràctiques sobre con-
tenció física quan reben assis-
tència.
c El Departament d’Interior
continuarà la formació dels
cossos de seguretat per afron-
tar aquestes situacions.

CAPACITACIÓ DE FAMÍLIES
c Cal millorar la capacitació
que es dóna a les famílies que
tenen a càrrec seu un pacient.

Es tracta de “capacitar-les,
amb criteris perquè siguin acti-
ves i puguin ajudar”, diu Joan
Orrit.
c Ja s’han desenvolupat proves
pilot a la comarca del Vallès i
els resultats demostren que hi
ha una millora en l’atenció.
“És necessari que hi hagi gent
que sàpiga, que ajudi i que
sigui a prop”, diu Joan Orrit.

ATENCIÓ I INTEGRACIÓ
c Per aconseguir una integra-
ció comunitària, aquests paci-
ents poden estar en famílies,
en cases o residències compar-

tides, però sempre aplicant
criteris que els permetin la
màxima autonomia possible.
c S’han de desplegar línies d’ac-
tuacions d’orientació comunità-
ria, amb la col·laboració també
d’Ensenyament i Cultura.
c Els models d’inserció laboral
han de tenir en compte les
particularitats de les persones
amb trastorn mental i la seva
qualificació professional i el
desenvolupament dels seus
itineraris professionals.
c Ha de millorar l’atenció psi-
quiàtrica a les persones priva-
des de llibertat.

A. CERRILLO
Barcelona

Aconseguir un diagnòstic precoç
i millorar les accions de preven-
ció dels col·lectius més vulnera-
bles (nens, adolescents i joves)
són alguns dels objectius clau del
Pla integral d’atenció a les perso-
nes amb trastornmental i addicci-
ons, presentat ahir enun acte pre-
sidit pel president Artur Mas. El
nou model d’atenció a la salut
mental dóna un nou pas a l’enfo-
cament amb què s’aborda aquest
col·lectiu, per donar prioritat a
una visió interdisciplinària. No
es tracta de cercar una solució
unilateral farmacològica, sinó
d’incorporar les diverses dimensi-
ons que envolten els casos (mèdi-
ca, social, residencial o laboral)
per aconseguir la integració de
les persones afectades.
El pla és fruit d’un treball con-

junt en què han participat enti-
tats i institucions que presten
aquests serveis; associacions de
malalts i familiars, i els diferents
departaments relacionats de la
Generalitat. L’Administració au-
tonòmica assumeix aquesta visió
integral, i per això es recull un
llarg llistat d’actuacions de caràc-
ter transversal, que han d’aplicar
els diversos departaments (Salut,
Benestar i Família, Empresa i
Ocupació...) “perquè hi hagi una
coordinació i una acció conjun-
ta”, explica JoanOrrit, vocal pre-
sident del Consell de Salut Men-
tal de La Unió dels centres que
presten aquesta atenció.
Així, al llarg d’aquest any la

Conselleria de Benestar Social i
Família modificarà el procedi-
ment del finançament mitjan-
çant el qual aquestes persones ac-
cedeixen a un habitatge o pis as-
sistit quan ho necessiten com a
lloc substitutiu de la llar. Fins
ara, l’accés a l’habitatge depenia
de les subvencions particulars als
afectats, la qual cosa complicava
la gestió. Ara s’introdueix una no-
va fórmula de residències i pisos
concertats entre Benestar i les

institucions acreditades amb
aquestes places disponibles. El
pla concedeix una gran importàn-
cia a les accions i campanyes pú-
bliques per lluitar contra l’estig-
matització que pateixen els ma-
lalts mentals. “Aquest tipus de
campanyes són necessàries per
no distorsionar la vida d’aquests
joves i perquè no perdin pistona-
da en la seva evolució formativa”,
explica Joan Orrit, que també és
director general del centre Beni-
to Menni Complex Assistència a
Salut Mental.
La demonització és un proble-

ma especialment greu per a les
persones que al llarg de la seva vi-
da tenen alguna relació ambel sis-
tema judicial. “Calmillorar l’aten-

ció a les persones que tenen algu-
na relació amb la justícia, perquè
sónmalalts, no delinqüents”, afe-
geix aquest expert.
A Europa, els trastorns com-

porten uns costos estimats entre
el 3% i el 4% del PIB, derivats de
la discapacitat, la pèrdua de pro-
ductivitat o els costos socials. La
probabilitat de patir un trastorn
mental era del 12,4% en la pobla-
ció catalana a partir de 15 anys.
La depressió és el diagnòstic pre-
valent. Els seus costos són del
0,4% del PIB català segons dades
del 2006.c

SALVADOR ENGUIX

“He renovat, i espero fer-ho
molts anys més”. El periodista
Joan Maria Pou confirmava ahir
així, en el programa El món a
RAC1, de Jordi Basté, que conti-
nuarà amb l’equip de professio-
nals de la cadena líder de la ràdio
catalana. I ha renovat per conti-
nuar conduint El Barça juga a
RAC1, l’espai que segueix tots els
partits de l’equip que aquesta
temporada entrena Luis Enrique
Martínez, ja sigui en Lliga, Copa
del Rei o en la Champions Lea-
gue. Pou no va amagar les ganes

que té de començar a retransme-
tre els partits perquè –va afegir–
creu que Luis Enrique “ho acon-
seguirà i recuperarà coses que
aquests anys s’han anat per-
dent”.
El Barça juga a RAC1 va néixer

l’any 2001 i des de la primera
temporada ha estat en tots els
partits que ha disputat el club ca-
talà. Joan Maria Pou va comen-
çar en RAC1 aquell mateix any i
va alternar les retransmissions
de l’espai amb l’edició delPrimer
toc els vespres de RAC1. La tem-
porada 2002-2003 va passar el
relleu del Primer toc a Raül Lli-

mós per iniciar altres projectes,
però va continuar al capdavant
d’El Barça juga a RAC1. Les pri-
meres retransmissions les feien
Joan Maria Pou i Jordi Gràcia,
sota la direcció de Xavier Bosch.
Avui dia Pou és qui continua po-
sant el seu segell en aquestes re-
transmissions, i l’equip del pro-
grama, sota la seva direcció, ha
creat un estil i un to diferents
dels que fins aleshores es coneixi-
en a la ràdio catalana, fins al
punt que ja és un referent radio-
fònic a Catalunya i també està al
capdavant de les xarxes socials
amb més de 40.000 seguidors.
Els oients recorden moments

de Pou que formen part de l’uni-
vers simbòlic barcelonista, com
aquella frase amb què va cantar
el gol d’Eto’o a la final del Barça
contra l’Arsenal a París: “Eto’o,
Eto’o, comment tu t’appelles? Je
m’apelle Samuel”. La seva reno-
vació és una notícia excel·lent
per als seus seguidors.c

Quant a l’accés a pisos
assistits, en lloc de
subvencions hi haurà
concerts per a les
places disponibles

JoanMariaPou renova
unanymés ambRAC1
per seguir elBarça
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Ayer se presentó de forma 
oficial el Año Español de la 
Biotecnología, un proyecto 
que, como lleva tiempo con-
tando DM, estuvo a punto 
de cuajar el año pasado, 
aunque finalmente quedó 
para 2014. La Secretaría de 
Estado de I+D+i, liderada 
por Carmen Vela, acogió 
ayer la presentación de las 
actividades, con represen-
tantes de tres de los cuatro 
grupos promotores de la 
iniciativa: la Federación Es-
pañola de Biotecnólogos 
(FEBiotec); la Asociación Es-
pañola de Bioempresas 
(Asebio) y la Sociedad Espa-
ñola de Biotecnología (Se-
biot). La Sociedad Española 
de Biotecnología completa 
el póker de culpables de que 
la biotecnología española 
tenga su año particular.  

Junto a ellos estuvo José 
Ignacio Fernández Vera, di-
rector general de la Funda-
ción Española para la Cien-
cia y la Tecnología (Fecyt), 
coordinadora de la onomás-

Biotecnología:  
España, camino 
de liderar la UE

Encabeza provisionalmente la 'carrera' 
por los proyectos en Horizonte 2020

MADRID 
JOSÉ A. PLAZA 
japlaza@unidadeditorial.es

tica, que no contará con fi-
nanciación específica, aun-
que sí se aprovechará de 
una partida para apoyar las 
actividades. Vela dijo ayer 
que en años anteriores "no 
ha habido nada adscrito di-
rectamente a la biotecno-
logía". Estos fondos supera-
rán los 3 millones de euros.  

CRECIMIENTO MANTENIDO 

La secretaria de Estado de 
I+D+i, como suele ser pre-
ceptivo en sus comparecen-
cias, sacó pecho de los es-
fuerzos y logros realizados, 
reconociendo limitaciones 
presupuestarias. Muy vin-
culada a la biotecnología 
(fue presidenta de Sebiot y 
dirigió la empresa Ingena-
sa), alabó la trayectoria del 
sector español, "que sigue 
generando empleo y factu-
rando más año tras año en 
el ámbito empresarial" -ver 
información inferior-, y se 
refirió a las oportunidades 
españoles en la investiga-
ción europea. 

Concretamente, habló del 
programa de biotecnología 
de Horizonte 2020, y situó 

Mario Díaz, presidente de Sebiot; Regina Revilla, presidenta de Asebio; Carmen Vela, secretaria de Estado de 

I+D+i; José Ignacio Fernández Vera, presidente de Fecyt, y María José Conde, presidenta de Febiotec, ayer 

en la presentación del Año Español de la Biotecnología.
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REDACCIÓN

El presidente de la 
Generalitat, Artur 
Mas, y los agentes del 
sector de la salud 
mental presentaron 
ayer el balance y la 
priorización de las 
actuaciones del Plan 
Integral de atención 
a las personas con 
trastornos mentales 
y adicciones. 

Este plan es fruto 
de la participación de 
entidades de perso-
nas con problemas 
de salud mental y de 
familiares, entidades 
gestoras de servicios 
de salud mental y to-
dos los departamen-
tos de la Generalitat 
implicados: Salud, 
Bienestar Social y Fa-
milia, Enseñanza, 
Justicia, Empresa y 
Empleo, Interior, y 
Economía y Conoci-
miento. La mejora de 
la atención a la po-
blación infantil y ju-
venil  figura entre las 
prioridades.

Cataluña: 
acuerdo de 
prioridades 
en salud 
mental

La Asociación Española de 
Bioempresas (Asebio) pre-
sentó ayer su Informe 
2013, completando el día 
biotecnológico (ver noticia 
superior). Al cierre de esta 
edición, Carmen Vela, se-
cretaria de Estado de 
I+D+i, presidía la presen-
tación del documento, cu-
yos primeros datos se co-
nocieron a mediodía, como 
publicó diariomedico. 
com.  

Una primera lectura 
arroja luces y alguna som-
bra, continuando la ten-
dencia que sigue el sector 
en los últimos años: man-
tiene el tipo, avanza en su 

El sector habla de "fragilidad", aunque aumenta su 
cifra de negocio y atenúa la bajada en I+D de 2012

MADRID 
J. A. P. 
japlaza@unidadeditorial.es

consolidación, pero no aca-
ba de cumplir todas las ex-
pectativas. La crisis, cómo 
no, pero también la "falta 
de apoyo de la Administra-
ción pública", según seña-
ló ayer la patronal, le pasan 
factura.  

SUBE LA 'BIOECONOMÍA' 

La cifra de negocio propia 
(factor unido a los datos de 
empresas usuarias de la 
biotecnología en otros sec-
tores) ha pasado de supo-
ner el 2,98 por ciento del 
PIB en 2008 al 7,8 en 2012. 
Mientras la llamada bioe-
conomía gana peso, uno de 
los factores más preocu-
pantes, el de la inversión en 
I+D+i, frena su caída, con 
un descenso del 2,7, aun-

que sigue en negativo. El 
año pasado, con datos de 
2012, el sector sufrió un 
desplome de la inversión 
en I+D: cayó un 5,3 por 
ciento, frente al crecimien-
to del 11,2 en 2011. 

Por lo demás, hay menos 
empresas biotecnológicas 
(uno de los puntos que ge-
neran debate, ya que la pa-
tronal defiende cierta ato-
mización y cree que pue-

Un 'premio' por sorpresa 
que aún debe tomar forma 
Sus promotores casi ya no lo esperaban, pero 2014 es finalmente Año de la 
Biotecnología en España. FEBiotec, principal impulsor, explica retos y objetivos

misión de Sanidad con el 
apoyo unánime del resto de 
grupos parlamentarios.  

Pese al éxito de la conme-
moración, desde FEBiotec 
apelan a la calma y la pru

Falta concreción sobre
las actividades, aunqu
ya asoma alguna 
noticia: la compañía 
Amgen ha elevado su

En proceso. El Año de 
la Biotecnología, como  
explicó Febiotec a DM  
hace meses, quiere más 
hechos que palabras. Aún 
debe definirse por com-
pleto y, como dijo ayer 
Carmen Vela, todavía  
falta su publicación  
oficial en el BOE. 

a España  en un lugar pri-
vilegiado, aunque pendien-
te de que el proceso de adju-
dicación de procesos con-
cluya: "España es el país 
que más proyectos ha pre-
sentado y el que más opta 
a coordinar. Se ha supera-
do la primera fase de eva-
luación y estamos en la se-
gunda; para septiembre de-

berían conocerse ya los re-
sultados". 

Vela pidió, tras situar a 
España primera en esta ca-
rrera biotecnológica euro-
pea,  "no lanzar las campa-
nas al vuelo", aunque se 
mostró esperanzada "por-
que se trata de datos: no 
sólo tenemos pasado, tam-
bién presente y futuro". Re-

cordó que, en el cómputo 
global del anterior progra-
ma europeo de investiga-
ción, el VII Programa Mar-
co, antecesor de Horizonte 
2020, "España se situó cuar-
ta en proyectos biotecnoló-
gicos, por lo que [situarse 
ahora primera] no sería dar 
un salto sobre bases no só-
lidas: hay tradición, sólo 
hay que mejorarla". 

María José Conde, presi-
denta de Febiotec, pidió que 
el Año de la Biotecnología  
"sirva para reconocer el per-
fil profesional del biotecnó-
logo, acercar la biotecnolo-
gía a los estudiantes, y me-
jorar la enseñanza especia-
lizada". Mario Díaz, presi-
dente de Sebiot, puso énfa-
sis en la necesidad de 
mejorar la transferencia 
"entre ciencias básicas y 
aplicadas, y entre ciencia, 
tecnología y empresa, edu-
cando en biotecnología".  

Regina Revilla, presiden-
ta de Asebio, citó entre las 
prioridades "lograr más co-
laboración público-privada, 
un mayor acceso a la inno-
vación y a fármacos dis-
rruptivos, y la regulación de 
ensayos clínicos". Dijo que 
este año "no nos aburrire-
mos", algo que Vela apun-
taló: "Podía ser el momen-
to para quedarse quieto en 
casa, son tiempos difíciles; 
pero somos inquietos". 

de haber demasiadas 
pymes), con una cifra de 
625 (primer descenso his-
tórico), pero aumenta el 
empleo un 5 por ciento, y la 
cifra de negocios un 10,78 
por ciento. 

Asebio habló ayer del 
"retardo y la fragilidad con 
la que el sector aborda esta 
etapa de recuperación eco-
nómica", e instó a las admi-
nistraciones a "establecer 
medidas que alivien la pre-
sión sobre la tesorería a 
corto-medio plazo de las 
bioempresas". También so-
licitó "políticas que pro-
muevan la actividad de fu-
siones y adquisiciones, a 
través de incentivos fisca-
les, instrumentos financie-
ros específicos, etc.".

Por primera vez, se 
reduce el número de 
empresas; aumenta el 
empleo en el sector, 
que lamenta "falta de 
apoyo público" y pide 
medidas para "reducir 
presión en la tesorería"

MADRID 
REDACCIÓN 
dmredaccion@diariomedico.com

El Consejo Vasco de 
Atención Sociosani-
taria firmó ayer el 
acuerdo para el uso 
compartido de la his-
toria clínica de Osa-
kidetza en el ámbito 
sociosanitario. Estu-
vieron presentes Jon 
Darpón, consejero de 
Salud; Juan María 
Aburto, consejero de 
Políticas Sociales; 
Jon Etxeberria, direc-
tor general de Osaki-
detza; Marta Alaña, 
diputada de Servicios 
Sociales de Álava; Pi-
lar Ardanza, diputa-
da de Acción Social 
de Vizcaya, y Txelo 
Pérez, directora de 
Atención a la Depen-
dencia de Guipúzcoa.

País Vasco: 
acuerdo 
sobre la HC 
sociosanitaria 
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Un objectiu llargament reivindicat LLL

catalunya es dota del 
primer pla integral  
de salut mental

El programa implica totes 
les conselleries amb alguna 
cosa a aportar al pacient

VÍCTOR VARGAS LLAMAS
BARCELONA

T
antes arestes com facetes vi-
tals. Les necessitats de les 
persones amb problemes 
de salut mental transcen-

deixen la dimensió estrictament sa-
nitària. Una realitat que es manifes-
ta en el dia a dia d’aquesta població 
així com en el dels que conformen el 
seu entorn directe, i que, no obstant, 
no havia trobat fins ara una rèplica 
adequada en forma dels serveis pro-
veïts pels poders públics.
 La Generalitat presenta avui el 
Pla integral d’atenció a les persones amb 
trastorn mental i addiccions, un pro-
jecte que compta amb el beneplà-
cit inicial de les entitats socials del 
sector de la salut mental, que han 
constatat que, per primera vegada, 
l’estratègia s’ha abordat des d’una 
perspectiva transversal. Les enti-
tats han consensuat el seu contin-
gut amb els departaments de Salut, 
Benestar Social i Família, Ensenya-
ment, Justícia, Empresa i Ocupació, 
Interior i Economia i Coneixement. 
Una fita inèdita, tradicionalment 
reinvindicada per les organitzaci-
ons i que aquesta vegada ha fructifi-
cat amb l’arbitratge de Presidència, 
que ha evitat algunes pugnes com-
petencials entre els departaments 
interessats, explica Enric Arqués, 
president del Fòrum de Salut Men-
tal. 

QÜESTIONS PRÀCTIQUES / La Generali-
tat, entitats representatives de per-
sones amb aquesta problemàtica, 
famílies, proveïdors i professionals 
del sector han deixat consignats els 
principals objectius a complir: mi-
llorar l’atenció i la qualitat de vida 
dels afectats i del seu entorn; apli-
car estratègies de promoció, preven-
ció, atenció i reinserció social i labo-
ral; afavorir la seva participació com 
a ciutadans i reduir desigualtats, ai-
xí com disposar d’un instrument de 
planificació i priorització de políti-
ques públiques. 
 «S’ha d’adaptar l’àmbit de la sa-
lut mental al nivell social i econò-
mic del país i tenir en compte que 
afecta diferents àrees de la vida: fei-
na, formació, àmbit legal...», exposa 

Arqués. Dos eixos sobre els quals es 
vol avançar en assumptes com «l’ac-
cés a la vivenda, l’atenció a nens i 
joves i la promoció d’entorns in-
clusius», entre altres aspectes fona-
mentals que destaca el president 
de la Federació Catalana d’Entitats 
de Salut Mental en Primera Perso-
na, Edgar Vinyals. I qüestions pràc-
tiques, com «definir millor els iti-
neraris per evitar pelegrinatges per 
diferents serveis fins a trobar l’ade-
quat», diu. 
 Es tracta d’una iniciativa estre-
tament lligada a la necessitat «de 

potenciar la inclusió social i par-
ticipativa de les persones amb 
aquesta problemàtica», alhora que 
s’«intensifica la pedagogia per-
què la resta de la comunitat cone-
gui aquesta realitat i es puguin era-
dicar prejudicis», destaca Vinyals. 
Una realitat que qualsevol pot viure 
el dia de demà en primera persona: 
segons dades de la Generalitat refe-
rents al 2013, la població catalana 
de 15 o més anys té el 12,4% de pos-
sibilitats de patir un trastorn men-
tal.
 L’impacte social d’aquests tras-
torns té un cost estimat d’entre el 3% 
i el 4% del PIB a Europa. Per això «l’as-
pecte econòmic és determinant» per 
impulsar el pla i reduir despesa pú-
blica, diu Vinyals. No obstant, el di-
rector de docència i investigació de 
l’Institut de Neuropsiquiatria i Ad-
diccions del Parc Salut Mar, Antoni 
Bulbena, alerta de la pertinència de 
mantenir la prioritat en el pacient i 
el seu entorn. «El pla no pot compor-
tar un estalvi en primera instància 
davant tantes necessitats que s’han 
de cobrir. Els que vivim la situació 
des de primera línia sabem que no-
més es pot arribar a rebaixar costos 
a llarg termini i si les coses es fan bé», 
destaca el psiquiatre.

ACCIONS EFICACES / ¿I quines prioritats 
es perceben com les més flagrants 
des d’aquesta primera línia? «Pri-
mer, els problemes greus, les pato-
logies psicòtiques; en un segon bloc, 
els malalts d’ansietat i/o depressió, i 
a continuació problemes específics 
com l’increment de suïcidis, sobre-
tot entre els joves», argumenta Bul-
bena. L’abordatge de tot això neces-
sita una perspectiva «integral», que 
el doctor considera «necessària» per-
què aquesta vegada «les bones inten-
cions es converteixin en accions efi-
caces», i les persones amb trastorn 
mental i les que les envolten recupe-
rin un aspecte imprescindible: «la 
llibertat». «Les patologies mentals 
requereixen mesures que alleuge-
reixin les limitacions de l’afectat per 
millorar la seva independència i la 
del seu entorn». 
 El pla es presenta avui, però des 
que es va constituir la comissió in-

Persegueix millorar la vida 
del malalt i del seu entorn,  
i reduir l’estigma social

terdepartamental de salut mental, 
el mes d’abril de l’any passat, «ja 
s’han anat aplicant algunes de les 
mesures bàsiques», exposa Arqués. 
Vinyals especifica alguns d’aquests 
avanços, com la incorporació de 
Cultura –«per treballar contra els 
estereotips socials»– i Justícia –«per 
a qüestions com la revisió dels pro-
cediments d’incapacitació»– al pro-
jecte. 
 Les parts implicades són consci-
ents que el pla és «a llarg termini», 
com explica Arqués. «No s’han de 
fer castells en l’aire. Amb l’actual si-
tuació econòmica no es podran fer 
les coses al ritme que ens agradaria. 
Hem de ser realistes, establir priori-
tats i aprofitar aquest consens his-
tòric per millorar les condicions de 
les persones amb trastorn mental i 
combatre la seva estigmatització», 
conclou el president del Fòrum de 
Salut Mental.  H

La probabilitat de  
la població catalana 
adulta de patir un 
trastorn mental està 
al voltant del 12%

La iniciativa incideix 
en aspectes com 
l’accés a la vivenda, la 
justícia, la formació i la 
inclusió social i laboral

EL PERIÓDICO

El pla integral de 
salut mental era  
una reivindicació 
històrica del sector.

REIVINDICACIONS
J Les reivindicacions del  
sector de la salut mental per 
integrar tots els departaments 
de les polítiques públiques 
catalanes en l’estratègia a 
seguir es remunten a molts anys 
enrere. Més fins i tot que el 2002, 
quan per primera vegada van 
demanar formalment a la 
Generalitat que donés prioritat  
a l’atenció de la salut mental des 
de les diferents perspectives. 
Malgrat diversos intents 
posteriors, no va ser fins al 2013 
quan es va constituir la comissió 
interdepartamental de salut 
mental, que ha impulsat el  
pla que avui veu la llum. 

ÀMPLIA REPRESENTACIÓ
J En el Pla integral d’atenció  
a les persones amb trastorn 
mental i addiccions hi participen 
les següents entitats: 
AMMFEINA, Associació Pro 
Salut Mental de Catalunya, 
Consorci de Salut i Social de 
Catalunya, ENCAIX, Federació 
de Salut Mental de Catalunya, 
Fòrum Salut Mental, La Unió 
Catalana d’Hospitals i el  
Consell Assessor de Salut 
Mental i Addiccions. 
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