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El president Puigdemont es compromet a
"millorar el benestar de les persones que
pateixen un trastorn mental o addició i de
les seves famílies i a fer una societat més
inclusiva"
·
·
·

Carles Puigdemont ha presidit l’acte de presentació de l'estratègia
2017-2019 del Pla Integral d'atenció a les persones amb trastorn
mental i addiccions
El cap de l’Executiu considera que amb el nous objectius “posem de
manifest que Catalunya vol excel·lir en salut mental i tenim la capacitat
i talent i coneixement per fer-ho”
En la seva elaboració hi han participat les entitats socials del sector,
els professionals, els familiars i afectats i els diferents departaments
del Govern implicats

El president Puigdemont, en un moment de la seva
intervenció. Autor: Jordi Bedmar

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha refermat avui el compromís del Govern per “millorar
el benestar de les persones que pateixen un trastorn mental o addició i de les seves famílies, però
també a fer una societat més inclusiva”.
En el decurs de la presentació de la nova estratègia 2017-2019 del Pla Integral d'atenció a les persones
amb trastorn mental i addiccions, que s’ha presentat aquest matí al Palau de la Generalitat, el cap de
l’Executiu ha assegurat que el nou pla “ens interpel.la a tots per aconseguir una societat més justa i
inclusiva, amb l’objectiu d’assolir la igualtat social” i “és l’exemple que junts podem construir un
país on les persones puguem viure millor”.
Pel president, “només amb aquesta complicitat, aquest compromís i aquesta col·laboració de totes
les institucions, les entitats i les persones del nostre país per un objectiu comú, garantirem un
futur millor per a les persones amb trastorn mental i addiccions i a les seves famílies”.
El cap de l’Executiu, ha aprofitat també per agrair el treball conjunt fet fins ara amb les entitats del sector
de la salut mental, els proveïdors de serveis, els professionals, els familiars i entitats en primera
persona, amb la col·laboració d’organitzacions expertes del món acadèmic i de l’Obra Social La Caixa, i
ha assegurat que només així s’aconsegueix “afrontar reptes en situacions complexes, prioritzar
l’enfocament i centrar esforços”.
En aquest punt, el president ha subratllat la “professionalitat, expertesa i el reconeixement al
compromís de les entitats socials de l’àmbit de la salut mental” i ha assegurat que “la seva

implicació ens ha permès avançar més i millor, i amb més rapidesa”. En la mateixa línia, ha aprofitat
per agraït també als treballadors públics la seva feina, mentre els ha convidat a “continuar avançant des
de la màxima transversalitat i coordinació”.
Les noves línies estratègiques presentades avui inclouen 29 objectius i 71 actuacions que incorporen
nous reptes i donen continuïtat o en reforcen d’altres. Es tracta d’un document que conté “principis i
valors que neixen alineats amb les recomanacions de la Unió Europa” i que es basen en la promoció i la
prevenció; l’atenció basada en els drets de les persones; la integració de les intervencions entre les
diferents xarxes, d’atenció primària i especialitzades, i entre els serveis socials dels diferents àmbits; el
desenvolupament d’un model d’atenció basat en la comunitat, que afavoreix la recuperació de les
persones i la inclusió social; i la formació com a eina de millora contínua i per garantir la qualitat del
servei.
En aquest punt, el president ha apuntat que el document inclou una nova línia de drets, d’acord amb la
Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones. També ha subratllat entre les línies que es pretenen
prioritzar es vetllarà per reforçar la inserció laboral i s’encetarà una línia per l’atenció a la gent gran, al
mateix temps que es treballarà per enfortir les estratègies adreçades a les persones amb addiccions. De
la mateixa manera, ha explicat que se seguirà apostant per estratègies que fins ara han estat cabdals i
s’enfortiran accions destinades a l’atenció a la infància i l’adolescència, l’atenció comunitària i el suport a
les famílies, les estratègies d’inserció laboral i l’atenció en els àmbits judicial i penitenciari.
El cap de l’Executiu, que s’ha mostrat convençut que amb aquesta nova estratègia que s’ha presentat
“posem de manifest que Catalunya vol excel·lir en salut mental i tenim la capacitat i talent i
coneixement per fer-ho”, ha presidit l’acte al costat dels consellers dels departaments implicats: de la
Presidència, Neus Munté; d’Ensenyament, Meritxell Ruiz; de Salut, Antoni Comin; de Justícia, Carles
Mundó, i de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa.
Durant la seva intervenció, el president ha avançat que de cara al pressupost per al 2017 s’han previst
incrementar al voltant d’un 15% la partida destinada a la salut mental, uns 75 milions, per reforçar la xarxa
comunitària infantil i d’adults amb més professionals, millorar els centres d’atenció a les
drogodependències, implantar el model d’escola inclusiva, incrementar la xarxa social (residències i llar
residència per TM i addiccions), reforçar l’atenció en el sistema penitenciari, reforçar l’atenció a
adolescents en el sistema de protecció.
El document presentat té el seu origen en el que s’ha executat entre el 2014 i 2016 i que, en el seu
moment, també es va consensuar amb el sector, amb l’objectiu d’optimitzar els recursos existents, garantir
l’eficàcia de les actuacions i coordinar les polítiques del Govern adreçades a millorar la qualitat de vida i la
inclusió en la comunitat d’aquest col·lectiu i les seves famílies.
A més del president de la Generalitat hi ha intervingut el secretari del Govern i president de la Comissió
Interdepartamental del Pla Integral, Joan Vidal de Ciurana; el president de la Federació Salut Mental
Catalunya, Israel Molinero; el president de la Federació Veus, Edgar Vinyals, i el president del Fòrum de
Salut Mental; Enric Arqués.
Podeu
consultar
el
Pla
a
l'enllaç
següent: http://presidencia.gencat.cat/ca/el_departament/plans_sectorials_i_interdepartamentals/pla_integ
ral_atencio_persones_amb_trastorn_mental_i_addiccions/
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