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Codi Penal i salut mental: una grav(ssima involucid

e~saegOns un estudi de la Uni6
Europea, la meitat de perso-
nes que necessiten serveis
lut mental no hi accedeixen

i, sovint, no ho fan per por de ser
discriminades. Aix6 demostra
que encara hi ha molt cami a re-
c6rrer en I’~mbit de I’atenci6 a la
salut mental i, sobretot, en la nor-
malitzaci6 social d’aquest tipus
de malalties.

Lluny de contribuir a avan£ar
en la bona direcci6, I’Estat plante-
ja un avantprojecte de reforma
del Codi Penal que vincula les
persones amb un diagn6stic de
salut mental o de discapacitat al
concepte de perillositat, trencant,
d’un cop de ploma, el principi
d’igualtat davant la Ilei. Ara, si una
persona amb problemes de salut
mental comet un delicte castigat

amb pres6, ingressa en un centre
psiqui&tric penitenciari, on no pot
estar internada m~s temps del
que compliria en una pres6. Si
I’avantprojecte prospera, per6, ~s
possible que pugui estar tancada
mentre existeixi el temor que co-
meti un delicte. ~s a dir, la pre-
sumpci6 de possibles delictes se-
ria motiu de condemna. A m~s, la
reforma deixa la porta oberta a
una vigil&ncia contfnua, fins i tot
de per vida. I de la Ilibertat vigila-
da al tractament m~dic obligatori.
Ara, la negativa al tractament no
~s incompliment de les mesures
de seguretat, i els casos d’ingres-
sos involuntaris i medicaci6 obli-
gat6ria segueixen criteris sanita-
ris i no judicials. Amb el nou codi
les persones en Ilibertat vigilada
s’haurien de presentar de manera
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regular davant d’un facultatiu i
manarien les directrius judicials
en I’abordatge de la malaltia.

D’altra banda, la necessitat de
centres d’internament en r~gim
tancat que el nou codi exigir~
viatja en direcci6 contr~ria a
I’evoluci6 del tractament de la
malaltia mental i el seu abordatge
dins la comunitat, una via d’~xit
de la psiquiatria iniciada fa anys
que quedar~ malmesa per una
reforma m~s pr6pia d’~poques
passades i clarament discrimina-
t6ria. A m~s, ser& de dificil aplica-
ci6 per la manca de dispositius i
equipaments en r~gim tancat, els
quals no formen part del model
assistencial d’atenci6 a la salut
mental que amb tant d’esfor£
s’ha desenvolupat. Es tracta, en
definitiva, d’una reforma del Codi

Penal plantejada en termes de
vulneraci6 dels drets civils, de po-
tenciaci6 de I’estigma, de penalit-
zaci6 de la reinserci6 i de la reha-
bilitaci6 social. Pacients, families i
professionals del sector s’hi han
mostrat contraris. Esperem que
el nou ministre de Justfcia hi
aportar~ una mica de seny i que
arribar9 a bon port la proposici6
no de Ilei presentada pel PSOE
amb el suport d’altres grups que
insta el govern a donar un tracta-
ment just i no estigmatitzar les
persones amb una malaltia men-
tal. EIs representants polEics han
de treballar en benefici dels ciuta-
dans, en especial d’aquells que
estan en situaci6 de m~s fragili-
tat, buscant solucions de futur als
seus problemes i no aplicant me-
sures pr6pies del passat.
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