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ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA          

LES PERSONES AMB 
TRANSTORNS DE SALUT 
MENTAL I ADDICCIONS 

  

  

Una prioritat que requereix una acció interdepartamental urgent 
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Presentació 
 

 

 

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), al món prop de 1.000 milions 

de persones viuen amb un trastorn mental, 3 milions de persones moren cada 

any pel consum nociu d'alcohol i una persona se suïcida cada 40 segons. A 

Catalunya, el 7,5% de la població entre els 4  als 14 anys té probabilitat de tenir 

un problema de salut mental (ESCA 2018), sense diferències segons el gènere. 

 

La meitat de les persones ateses pels centres de salut mental d’adults (CSMA) 

a Catalunya presenten diagnòstics corresponents a un trastorn mental greu 

(51,1%), segons la Central de Resultats 2017. D’altra banda, i segons la 

mateixa font, una de cada 7 persones ateses per un CSMA té un nivell 

socioeconòmic molt baix a causa d’alguna d’aquestes condicions: percepció 

d’una renda mínima d’inserció o equivalent, percepció d’un subsidi de 

desocupació o exhauriment del mateix o percepció d’una pensió no 

contributiva.  

 

A aquestes dades generals s’hi suma l’afectació mundial de la pandèmia de la 

Covid-19 en la salut mental de les persones, encara per quantificar la seva 

magnitud. Diversos organismes internacionals,  ja han alertat que si no ens 

prenem seriosament el benestar emocional de les persones i, per tant, definim 

una estratègia valenta i consistent en salut mental, tindrem uns costos 

personals, socials i econòmics presents i futurs, de grans dimensions.  
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Balanç de l’acció de Govern en 
l’àmbit de la salut mental i les 
addiccions a Catalunya 
 

Des de juliol 2014, quan el Govern de la Generalitat i el sector de la salut 

mental i addiccions adopten el compromís de liderar les polítiques públiques 

per abordar la salut mental de manera integral, passant per la Declaració 

Institucional del Parlament de Catalunya de juliol de 2015, en la que s’estableix 

la necessitat de compliment dels objectius del Pla Integral de Salut Mental i 

Addiccions aprovat el 2010, i per les dues estratègies (2014/2016-2017/2019) i 

un cop fet un balanç dels resultats d’aquests 10 anys, i tenint en compte la 

situació actual en la que hem de fer front a la situació de pandèmia i les seves 

conseqüències, com a entitats representatives de l’àmbit de la salut mental i 

addiccions (associacions en 1a persona, associacions de familiars i 

associacions i federacions d’entitats proveïdores de serveis):  

 

CONSTATEM:  

 Un lideratge feble i una ineficàcia del govern per aconseguir el 

compromís i la implicació dels diferents departaments en la realització i 

consecució dels objectius establerts a les diferents línies de treball de les 

estratègies acordades en el marc del Pla Integral.. 

 

 La inexistència de resultats significatius i l’escassa rellevància i impacte 

dels pocs objectius que s’han assolit incloent el marc del Pla Integral. 

 

 La falta d’impuls real per desenvolupar una política eficient i eficaç que 

abordi la salut mental i les addiccions com el que és, una problemàtica 

creixent i multifactorial i una necessitat crucial a tenir en compte a 

qualsevol agenda política que vetlli per la salut i el benestar de les 

persones.  
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 El no reconeixement de la tasca dels professionals de la salut mental i 

les addiccions, més en la situació actual de pandèmia, on la intervenció i 

acompanyament realitzat ha sigut un element clau per a les persones 

amb un diagnòstic de salut mental i les addiccions, així com en l’impacte 

de la seva salut i benestar social.   

 

 La precarietat de la inversió i l’insuficient suport econòmic al sector de la 

salut mental i addiccions; amb mancances evidenciades ja històricament 

i encara no resoltes, podríem parlar d’una “dècada perduda”. 

 

Aquesta precarietat i manca d’inversió és totalment contraria al que 

indica la pròpia OMS que identifica que “només una major inversió en 

els sistemes de salut mental per incrementar recursos accessibles per 

a tothom podrà garantir el dret humà que és la salut mental de totes 

les persones, sigui quina sigui la seva raça, gènere, condició social o 

pensament.   

 

 En l’àmbit social posem de manifest l’absència i l’exclusió dels espais de 

diàleg, participació i decisió del sector de la salut mental i addiccions, 

malgrat haver sol·licitat de forma reiterada la necessitat de generar 

aquest espai específic de reflexió i contrast. 

 

En resum, posem de manifest el greu impacte que aquesta manca d’acció i 

compromís genera en la ciutadania i en les persones del nostre país, agreujat 

pel context pandèmic actual. 
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Davant d’aquesta situació, creiem que cal revertir de manera 
urgent: 
 

 El no compliment dels compromisos del govern de la Generalitat, com a 

òrgan integrador de les polítiques dels seus diferents departaments, cap 

a un àmbit del qual ha manifestat reiteradament que era una prioritat 

dins de les accions de govern. Advertim un creixement exponencial de 

les necessitats de les persones amb trastorn de salut mental i 

addiccions, no només en l’esfera de la salut, sinó també de la social, 

laboral, formativa i educativa i de drets de la ciutadania. 

 

 La no priorització de l’estratègia del Pla Integral per a les persones amb 

trastorns de salut mental i addiccions, tot i els missatges i declaracions 

públiques fetes des de membres del govern. Aquest fet és 

incomprensible en el context actual, on l’impacte de la 4a onada en la 

pandèmia pot tenir conseqüències que poden desbordar el sistema de 

salut i social quan encara podríem estar a temps d’evitar-ho. 

 

Per tot això, DEMANEM un cop més:  

 

1. El lideratge determinat, efectiu i programàtic del govern de la Generalitat 

per exigir el compliment dels compromisos dels diferents departaments i 

integrar les polítiques socials i de salut que afecten a la salut mental i les 

addiccions. Cal  fer un  reconeixement explícit de la singularitat de la 

salut mental i les addiccions. I, per tant, cal  la creació i el manteniment 

d’espais específics i singulars de diàleg i participació en els llocs de 

decisió. El Pla Integral pensàvem que era un bon espai per aquest fi, i 

veiem com s’ha acabat diluint. 

 

2. La definició i implementació d’un full de ruta sistematitzat, participatiu, 

calendaritzat i avaluable en els àmbits que afecten els diferents 

departaments, acompanyat dels recursos econòmics i les dotacions 

pressupostàries adients. 



Prioritats salut mental                   |                   Entitats Pla Integral 
 

3. Les persones amb trastorns de salut mental i addiccions mereixen una 

igualtat de condicions, tracte i recursos. Cal que, com a país, mitjançant 

un abordatge integral de les seves necessitats, puguem donar-los 

resposta. Cal incorporar, a més a més, l’impacte que la COVID19 ja té 

actualment, a banda del que tindrà a curt, mig i llarg termini. 

 

Ens posem a disposició per treballar amb el govern per desplegar ja accions 

concretes amb responsabilitat, implicació i compromís de totes les parts, i 

creiem que cal fer-ho de manera urgent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, desembre 2020 

 

 


