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titats Sanitàries i Socials).
 Des de la seva seu a la ronda de 
Sant Pere, 28, l’equip d’Oberta-
ment dirigeix quatre línies d’ac-
tuació. «La més coneguda són les 
campanyes massives de comuni-
cació per normalitzar els trastorns 
mentals», afirma el director.
 Amb l’ajuda d’experts i les ex-
periències dels voluntaris, Ober-
tament també ha creat una meto-
dologia antiestigma per a l’àmbit 
educatiu, els mitjans de comunica-
ció, la sanitat i el sector laboral. «El 
projecte educatiu amb alumnes de 
tercer d’ESO té molt èxit», explica 
Juncosa.

Actuació local

A Obertament tenen clar que en la 
lluita contra l’estigma el que fun-
ciona millor són les intervencions 
a nivell local. Per això, l’associació 
està formant diverses entitats de 
Catalunya. «És el que anomenem 
els plans locals, que estan en una 
fase inicial», comenta el director. 
La formació també s’estén a grups 
de persones amb trastorns de salut 
mental perquè tinguin eines per 
lluitar contra els prejudicis en tots 
els àmbits de la seva vida diària.
 «Participar en Obertament m’ha 
apoderat i m’ha demostrat que 
amb la meva experiència puc aju-
dar altres persones», explica Mer-
cedes. «La meva intenció a llarg ter-
mini és tornar a treballar a la policia 
i, vés a saber, ¡potser seré la prime-
ra a aconseguir-ho!», diu. H

D
esprés de més de 20 anys 
de servei a la Guàrdia Ur-
bana, un tribunal mèdic 
va incapacitar Mercedes 

Ruiz degut als episodis de depres-
sió que la feien absentar-se de la fei-
na. Després de vuit anys, Ruiz se-
gueix recordant el prejudici dels 
seus companys i comandaments 
directes a l’assabentar-se del seu 
trastorn. «Insinuaven que jo no vo-
lia treballar o que havia d’esforçar-
me més», explica. «Però el pitjor va 
ser la discriminació de l’inspector 
mèdic que em va empènyer a ac-
ceptar la incapacitat contra la me-
va voluntat».
 El cas de Ruiz no és un fet aï-
llat. La discriminació per raons 
de salut mental està molt estesa a 
Catalunya. Segons un estudi dut 
a terme per l’associació Oberta-
ment, la Universitat Autònoma de 
Barcelona i la consultoria Spora Si-
nergies, el 81% de les persones amb 
trastorns mentals han sigut objec-
te de discriminació. Una dada alar-
mant tenint en compte que una de 
cada quatre persones a Catalunya 
pateix o podria patir una malaltia 
mental. 
 «Naturalitzar i visibilitzar la ma-
laltia és el primer pas per a la re-
cuperació», afirma Álex Martín, 
un dels voluntaris de l’associació 
Obertament. «Els que patim un 
problema de salut mental solem 
sentir-nos estigmatitzats perquè 
se’ns jutja, se’ns sobreprotegeix, 

se’ns rebutja o se’ns victimitza», afe-
geix.
 Actualment, tant Martín com 
Ruiz s’han convertit en activistes 
antiestigma formats a l’associació 
Obertament. «Fundada el mes de 
desembre del 2010, som una de les 
cinc principals entitats catalanes 
relacionades amb la salut mental 
que va néixer per lluitar contra l’es-
tigma», explica el director d’Ober-
tament, Miquel Juncosa. Aquestes 
entitats són la Federació Veus, Sa-
lut Mental Catalunya, Fòrum Salut 
Mental, Consorci de Salut i Social de 
Catalunya i La Unió (Associació d’En-
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33 Director i voluntària 8Juncosa i Ruiz, tots dos d’Obertament.

CARLOS VALBUENA

Llum en la salut mental
Obertament fa set anys que està treballant contra l’estigma dels trastorns 
psíquics H L’associació, que agrupa cinc oenagés, organitza campanyes de sensibilització

UNA ENTITAT DE L’EIXAMPLE

OBERTAMENT
Ronda de Sant Pere, 28
(La Dreta de l’Eixample)

Objectiu
La lluita contra l’estigma  
dels trastorns mentals.
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EIXAMPLE
Roser Amills L’escriptora Roser 
Amills presenta la seva nova obra 
Asja. Amor de dirección única, sobre 
Asja Lacis,  pensadora, directora de 
teatre, bolxevic i coneguda per robar 
el cor a Walter Benjamin. La 
presentació inclou un concert de 
Lucía Salcedo. A Consell de Cent, 
159. A les 19.00 hores.

Folklore xilè La cantant 
empordanesa Rusó Sala (foto) i la 
banda Sakapatú, formada per xilens, 
argentins i peruans residents a 
Catalunya, homenatgen els 
cantautors Víctor Jara i Violeta Parra. 
El concert és en honor al 100 
aniversari de l’artista xilena, al centre 

cívic Sagrada Família. Carrer de 
Provença, 480. A les 20.00 hores.

SANT MARTÍ
Exposició El cicle de música negra 
Say it out loud inaugura la seva 
desena edició amb la mostra Els 
carrers són nostres, sobre la pintada 
com a eina d’activisme. Després està 
programada la projecció del 
documental Right to Wynwood, sobre 
l’art de carrer a Miami, seguit d’una 
xerrada sobre la gentrificació. Gran 
Via de les Corts Catalanes, 837. A les 
19.00 hores.

cIuTAT vELLA
Literatura La Casa dels Entremesos 
organitza una conferència sobre com 
es va escriure el llibre El tres i el set, 
números meravellosos, de Joan 
Amades. Jaume Capdevila, el 
prologuista de l’obra, i Antoni Serés, 
codirector de la reedició, 
s’encarreguen de la tertúlia. Plaça de 
Les Beates, 2. A les 20.00 hores.

Meet&Greet La marca de roba AW 
LAB porta Rels B. a Barcelona. El 
raper, originari de Palma de Mallorca, 
fa d’amfitrió en un meet & greet 
(trobada per conèixer) a la botiga 
principal de la marca a Portal de 
l’Àngel, 4. De 18.00 a 21.00 hores. 

Podeu enviar propostes d’actes a 
distritos@elperiodico.com

EIXAMPLE 3 El Festival Diáspo-
ra torna a portar el millor cine co-
lombià en la seva 14a edició. L’es-
deveniment ofereix  9 documen-
tals, 9 llargmetratges i 22 curts, 
Entre les obres destaquen el Si-
lencio de los fusiles, documen-
tal de Natalia Orozco (foto) nomi-
nat a l’Oscar, i Amazona, de Clare 
Weiskopf i nominada al Goya. El 
festival comença demà i acaba el 
29 d’octubre als cines Girona.

El cine colombià 
arriba a Barcelona

SANT ANDREU 3 La sisena Fira 
d’Economia Solidària de Cata-
lunya (FESC) se celebrarà des de 
demà divendres fins diumenge 
22 al recinte de la Fabra i Coats.   
Es tracta de la trobada més im-
portant de Catalunya d’entitats 
dedicades a l’economia social. 
Aquest any hi participen 195 en-
titats i cooperatives amb presèn-
cia a 17 països.  El lema és Ni teu, 
ni meu. Nostre! Fem comunitat.

La Fabra i Coats tracta 
l’economia social

SANT MARTÍ 3 El districte de 
Sant Martí ha convocat la terce-
ra edició del Premi Jove de Cò-
mic Sant Martí per a la Preven-
ció i l’Erradicació de la Violèn-
cia Masclista. Els treballs poden 
presentar-se fins al 3 de novem-
bre i els guardons s’entregaran 
el dimecres 29 de novembre a 
l’Auditori de Sant Martí. El pre-
mi per a cada categoria és de 
mil euros.

Premi de còmics 
contra el masclisme

Telèfons
Emergències 112
Urgències mèdiques 061
Creu Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra 112

Guàrdia Urbana 092
Policia Nacional 091
Bombers-urgències 080
Inf. ciutadana 012
TMB 93.298.70.00

Inf. Renfe 902.320.320
Rodalies Renfe 900.410.041
Inf. aeroport 902.404.704
Inf. port 93.298.60.00
Ferrocarrils Gen. 93.205.15.15

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Ràdio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88
Serv. Funer. BCN 902.076.902
Àltima Serv. Funer.  902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124
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