
Nota de premsa, dimarts 21 de juny de 2016 
 
 

Salut Mental Catalunya. c/ Nou de Sant Francesc, 42, baixos. 08002, Barcelona 
Tel. 932 721 | www.salutmental.org | premsa@salutmental.org 

 
Sense pressupostos no podem 

avançar 
 

El sector de la salut mental lamenta que el Parlament 
no hagi arribat a un acord per aprovar els 
pressupostos. 
 
La situació posa en perill l‘atenció a les persones més 
vulnerables que es fa des de les entitats que treballen 
amb aquest grup de població i eixampla l’escletxa de la 
desigualtat. 
  

 
 

Barcelona, 21 de juny de 2016. El sector de la salut mental lamenta que els Grups 
parlamentaris no hagin estat capaços d’arribar a un acord per aprovar el 
Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2016.   
 
Davant de la situació d’emergència social que viu el país i de la persistència 
d’una conjuntura econòmica desfavorable que ha agreujat la situació de 
vulnerabilitat de les persones amb especials dificultats, entre elles, les 
persones amb trastorn mental, el sector considera que aquesta manca de 
consens eixampla l’escletxa de la desigualtat i causa més perjudicis en la 
igualtat de drets i oportunitats d’aquest grup de població.  
 
El sector de la salut mental alerta dels riscos de mantenir un any més uns 
pressupostos que no reverteixen l’efecte acumulat de les retallades i on la 
inversió en polítiques socials segueix estant per sota de les necessitats 
reals de la ciutadania. Per això, insta els agents a treballar conjuntament per 
construir un país més social i just, que permeti a les entitats impulsar polítiques 
més ambicioses i estables a través de la concertació de polítiques públiques.  
 
 
Contacte de premsa de Salut Mental Catalunya 
 
AMMFEINA Salut Mental Catalunya 
Maria Pérez – 607 650 592 
suport@ammfeina.org 
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Federació Salut Mental Catalunya 
Elisenda Ferrer – 657 747 595 
premsa@salutmental.org 
 
Fòrum Salut Mental 
Bárbara Munar - 606 615 074 
bmunar@comunicatb.com 
 

La Unió. Associació d’entitats sanitàries i Socials 
Cristina Aragüés - 648 09 19 15 
cristinaaragues@uch.cat 
 
 
El sector de salut mental és ampli i divers a Catalunya. Les entitats signants són: 
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