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ELISENDA PONS

Salut mental
i risc
d’exclusió
Un estudi revela que més de la meitat
dels pacients amb trastorns cognitius
es troben en situació de vulnerabilitat.
Anton
ROSA

L

–Doncs per això me’n vull anar a Anglaterra, perquè allà no em miren.
Passo bastant més inadvertida que
aquí. Deu ser que tots van al seu rotllo o molt ocupats o que hi ha més diversitat. Però allà no em miren.

–¿I aquí sí que se sent mirada?
–Sí, sempre. A Barcelona és rara la
persona que no em mira quan passo pel seu costat. No és que em molesti perquè ja m’hi he acostumat; simplement quan estic en altres països
em sento bé. Un dia un amic amb qui
anava pel carrer em va dir de broma:
«És impossible lligar, perquè tothom
et mira a tu» (Rialles) No em va molestar perquè jo ja ho sabia, però em va
fer veure que realment tothom em
mira a mi.
–A vostè no li fa por ni anar al teatre
sola, encara que estigui al Raval i sigui de nit.
–(Rialles) ¿Veus? Aquesta és una seguretat que em dona la malaltia: sé que
no s’atreviran a fer-me mal. I crec que
ni a robar-me. Soc molt confiada, ho
sé, però et dic que no em robaran perquè, en part, els faré pena. Ja van entrar a robar tres lladres a casa meva.
Estàvem sols el meu germà i jo, dormint. I un lladre, al veure’m, em va
fer dos petons perquè li sabia molt de
greu robar-me.

–¿Això és real?
–Sí, sí. Al meu germà li van donar uns
clatellots, el van lligar de mans i el
van amenaçar amb un tornavís, però
a mi em van fer dos petons a l’arribar
i dos més al marxar. Els tres lladres
eren molt joves i portaven la cara descoberta. Jo m’ho vaig prendre com si
estigués en una pel·li. De fet, em vaig
fer un selfie amb la roba per terra.
–Ho va viure com una comèdia.
–En part sí, em va agafar per riure.
Els lladres van entrar a la meva habitació i un va dir: «Ui, aquí hi ha algú».
Després: «Ui, està malalta». Després
van anar al costat del meu germà. Ell
va tenir una altra experiència que no
ha sigut la meva. Però jo… Em vaig
amagar el mòbil als pantalons i al
cap d’uns minuts va entrar un i me’l
va demanar. Li vaig respondre que
no el tenia i llavors va fer: «¿I aquesta
llum?». Em transparentava la llum a
través dels pantalons (Rialles).
–¿I com va acabar la història?
–Doncs, a més dels dos petons, un em
va demanar disculpes pel que estaven fent. Els vaig demanar que no se
m’emportessin l’ordinador ni el mòbil i no ho van fer. Això sí, van robar
joies de la meva mare. Al final els Mossos els van agafar perquè un d’ells es
va oblidar el DNI a casa. Un policia em

va dir: «Això només passa a Torrente i a casa vostra». Era una situació
còmica, però amb això vaig entendre que tothom té compassió.

–¿Hi té alguna cosa a veure la seva
manera d’entendre aquesta experiència el fet que sigui amant de la
literatura?
–¡M’encanta escriure! Des de fa
quatre anys faig cursos a l’Ateneu
Barcelonès. Sempre dic que és la
meva segona casa. Estic molt contenta perquè aviat em publicaran un conte en una selecció per a
adults feta pel mateix Ateneu.
–I també li agrada la moda.
–Sí, però també m’encanta la impressió 3D. M’agradaria compaginar-la amb la moda. Però bé, mentre no faig res d’això, escric, que és
la meva única seguretat per ara.
L’altre dia em van preguntar com
em veia en cinc anys i vaig respondre: «¿Però com m’haig de veure
si no em veig ni ara?». És que no
sé què em passarà en cinc anys. El
màxim que em puc arribar a veure
és d’aquí un any, i ja és molt. Sempre dic als meus amics que marxin
a una altra ciutat quan s’independitzin. El meu somni de vida seria viure un mes a cada ciutat. I escriure i dibuixar allà on sigui. H

es persones en risc d’exclusió social estan més
exposades a futures malalties mentals, segons
un estudi presentat per
la Fundació Sanitària Sant Pere
Claver juntament amb la Fundació Pere Tarrés. L’estudi s’ha realitzat amb pacients dels centres
de salut mental infantojuvenil i
d’adults que la Fundació Sanitària
Sant Pere Claver té als districtes de
Sants-Montjuïc.
L’informe Impacte dels factors socials en l’atenció a la Salut Mental revela
que el 60% de les persones amb trastorns cognitius analitzades es troben en situació de vulnerabilitat.
Una de cada quatre, en alt risc. A
més, més de la meitat dels pacients
no compten amb cap factor que els
protegeixi de cara a mitigar l’estat
de la malaltia.
«Com més complicada sigui la
situació de la persona, més factors
de risc acumula i més complexa es
torna la seva atenció als centres de
salut mental», explica Montserrat
Martínez, la directora de l’estudi
i responsable de l’àrea de Metodologia i Estudis en Acció Social de
la Fundació Pere Tarrés. L’informe
també ressalta altres factors que
cal tenir en compte i que poden
condicionar dràsticament l’evolució dels trastorns. Un dels exemples el trobem en el fet que el 71%
de les persones estudiades han viscut una situació vital crítica com
ara maltractaments, assetjament,
ingressos psiquiàtrics, morts significatives, abandonaments, problemes amb la justícia o desnonaments.
L’objectiu de la investigació era
poder analitzar les dificultats i la
complexitat que requereix l’atenció a la salut mental quan la vulnerabilitat i el risc d’exclusió social
són presents i constitueixen una
part fonamental de la vida diària
de les persones que presenten trastorns mentals.
Entre els ítems analitzats s’ha
tingut en compte diverses característiques com l’edat d’inici i l’evolució del trastorn mental, la nacionalitat, el nivell d’estudis o la situació laboral i nivell socioeconòmic
del pacient i de la família.
L’informe també inclou tota un
sèrie de recomanacions destinades

tant als professionals que atenen
les persones amb trastorns com les
institucions per millorar la coordinació entre els equips de professionals i gestionar millor les expectatives del pacient i de la família.
Fomentar els programes d’ajuda
comunitària, impulsar la formació
especialitzada o crear taules de treball especialitzades en l’atenció als
possibles factors de risc són alguns
d’aquests consells.
La responsable del departament de salut de l’Ajuntament de
Barcelona, Pilar Solanes, va asse-

El treball, presentat
per les fundacions
Sant Pere Claver i
Pere Tarrés, es
va realitzar en
un centre de
salut mental
de Barcelona
El 71% de persones
de l’estudi han patit
maltractament,
assetjament,
ingressos
psiquiàtrics,
abandonaments,
desnonaments...
nyalar la importància de poder mesurar l’impacte d’aquesta relació
en els pacients i «tenir-la reflectida en un document». Per a Solanes,
l’informe és «una eina més que posem a l’abast de la ciutat per millorar l’atenció en salut mental». També el director de Sant Pere ClaverInstitut Docent Recerca va voler
destacar que «incloure les dimensions socials en la història clínica
pot ajudar els professionals mèdics
a poder fer un diagnòstic i un tractament més complet». H

