El senyor Partal i la salut mental
Gràcies, senyor Partal; només volia dir-li que va agradar-me molt el seu article
sobre la tragèdia de Massamagrell. És poc freqüent que es parli de la malaltia
mental, una malaltia que te la característica de ser universal, la trobem a tot el
món i que no depèn de cap vector (mosquit, etc.) ni de l’època de pluges, ni del
grau de desenvolupament d’un poble, ni de la renta per càpita, etcètera.
És una malaltia que encara ara està estigmatitzada, que normalment s’intenta
d’amagar.
Nosaltres a la Fundació Humanitària Doctor Josep Trueta fa temps que
treballem amb ella, tenim dos CET (Centre Especial de Treball) a Vic i a Berga,
on creem ocupació per a persones amb disminució derivada de malaltia mental
i també un CRI (Centre de Recuperació Informàtica) que vostè va fer-nos
l’honor d’inaugurar.
Al CRI de Vic hi treballen actualment tres persones amb aquesta malaltia i
l’experiència és més que positiva. El treball d’aquests persones, que son
tècnics en informàtica, fa possible que moltes escoles, ajuntaments i centres de
salut de diferents països del món tinguin ordinadors en perfecte estat i
d’aquesta manera contribuïm modestament però eficaçment a la més que
necessària informatització de l’anomenat Tercer Món, perquè creiem que
dotant-los d’aquestes eines, la seva capacitació i per tant les possibilitats de
sortir de la pobresa són més reals.
Encara que més amunt deia que és una malaltia que afecta totes les capes de
la societat i tot tipus de països, desenvolupats o no, la veritat es que se
n’observa un preocupant augment a les societats desenvolupades. A Catalunya
mateix, la patologia mental va en augment i el dèficit de creació d’ocupació per
a aquest col·lectiu es cada vegada més gran.
Val a dir que tant el govern anterior, i concretament Jordi Pujol, així com els
actuals dirigents del Departament de Benestar i Família, estan molt
sensibilitzats per aquesta problemàtica.
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