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«Vaig deixar la feina
per ajudar nois amb
trastorns mentals»

Joan Maria Sala Clos 
Impulsor d’una empresa per a la integració de joves amb trastorns mentals i addiccions. El seu fill, en l’adolescència, va començar a prendre drogues i
a tenir una actitud impossible de controlar. Vivències dures que l’han impulsat a ajudar joves amb els mateixos problemes que el seu fill

Econòmicament li anava molt bé. Joan Ma-
ria Sala Clos (Barcelona, 1954) era gerent
d’una empresa de fabricació de maquinària i
vivia amb la seva dona i els dos fills a Sant Cu-
gat. Però les dures vivències com a pare per
ajudar un dels seus fills, que a l’adolescència
va començar a ser addicte als porros i li van
diagnosticar un trastorn mental, va fer que la
seva vida fes un gir de 180 graus. Va deixar la
feina i va decidir crear una empresa per ajudar
joves amb els mateixos problemes i donar-los
una oportunitat per integrar-los en el món la-
boral. El negoci que va fundar fa vuit anys es
dedica a l’elaboració de iogurts naturals, De-
lícies del Berguedà, i és ubicat al viver d’em-
preses de l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà, a les antigues instal·lacions de la
central tèrmica de Cercs. 

Per què al Berguedà?
Quan el meu fill tenia 15 anys el vam ingres-

sar a Valldaura, el centre privat per a menors
d’Olvan, perquè li van diagnosticar patologia
dual, un trastorn amb dues branques. En pri-
mer lloc tenen un trastorn mental i, per altra
banda, són addictes a substàncies psicotròpi-
ques. Els nois que tenen aquest trastorn, o al-
tres de semblants, han d’estar ingressats en
centres terapèutics, que s’acaben convertint
en una bombolla i, més o menys, noten millo-
res depenent de cadascun. N’hi ha que es po-
den recuperar i continuen els estudis. Però
molts altres tenen dificultats per tirar enda-
vant. Fan cursets però ho deixen i se senten
més frustrats perquè entren una  espiral de la
qual és molt difícil de sortir. Molts d’ells acaben
a la presó. Vaig muntar l’empresa al Berguedà
perquè el centre on va estar el meu fill és en
aquesta comarca i és on vaig conèixer el tècnic
d’aquest negoci que hem muntat.  

Com va prendre la decisió de trencar amb
la feina i muntar aquest negoci?

Vaig plantejar a la meva dona que hauríem
de fer alguna cosa per a la  inserció al món la-
boral d’aquests nois i que l’experiència els per-
metés agafar habilitats. Per aquest motiu vaig
deixar la feina. Soc enginyer i era gerent d’una
empresa suïssa de maquinària. Hi havia dife-
rents idees i finalment vaig decidir muntar
l’empresa de iogurts perquè és un producte
molt immediat, ja que el pots fer avui i consu-
mir immediatament. A part, llavors no hi havia

ningú que fes iogurts al Berguedà. El company
amb qui vaig muntar l’empresa i que s’encar-
rega de la producció, el Dani, és enginyer agrò-
nom  i coneix bé la problemàtica dels nois que
estan a Valldaura. Així que el 2011 vam fer
l’adequació de la nau industrial i el 2012 vam
sortir al mercat. La idea va ser, des del principi,
implicar-nos a tot el territori a través de la Fun-
dació Portal, que pretén donar a conèixer la
realitat dels que pateixen la patologia dual.

M’imagino que abans no sabia res de la
patologia dual. 

No en coneixia res. La patologia dual és
quan el noi pren substàncies i té un trastorn
mental. No se saps si hi ha un trastorn latent
que entra en eclosió o apareix a partir del con-
sum de drogues. No se sap què va primer. Són
nois amb moltes dificultats per treballar i se-
guir els estudis. La sanitat pública treballa el
tema de la salut o el tema d’addiccions, però
per separat, i s’hauria de tractar conjunta-
ment.

Devia ser molt complicat per a vostè i per
a la resta de la família veure el seu fill en
aquesta espiral tan difícil de superar. Com
se’n van sortir? 

Per a la família és tot un procés. A molts
d’aquests nanos se’ls diagnostica TDAH, és a
dir, un Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hipe-
ractivitat. Després, van sortint altres trastorns.
Al 7 o 8 anys, a l’escola no presten atenció. Al
principi penses que és un nen mogut a qui cos-
ta fer els deures. Però amb pas dels anys tot es
va complicant perquè comença a fer una pri-
mera escapada de casa, ens assabentem que
ha consumit algun porro al 13 anys, comença
a haver-hi agressions i petits furts. Tot això ho
he viscut. Al final demanes ajut perquè estàs
desesperat, però a la família li costa assumir-
ho i compatir-ho  perquè t’avergonyeixes. Em
preguntava què havia fet malament i per què
em passava a mi. Vam anar a la sanitat pública
i a la privada i no obteníem respostes. El psi-
quiatre ens deia que era cosa de l’adolescèn-
cia. Però vèiem que la situació es complicava
i la convivència a casa era molt difícil. A la sa-
nitat pública no hi ha recursos per resoldre
aquestes qüestions i aquests nois acaben en
centres privats.  Moltes famílies no poden ac-
cedir-hi, tot i que els centres tampoc són la so-
lució definitiva. Simplement hi estan més
tranquils i serveixen per donar un respir a la
família. 

Quan us adoneu que es tracta de la pato-
logia dual?

No és com una malaltia que es pugui diag-
nosticar a través d’una anàlisi. Ho anem veient

de mica en mica, perquè primer el metge diu
que és un TDAH i anys més tard arriba el tema
del consum de substàncies i  tot es va compli-
cant més.

Deixar la feina de tota la vida i començar
de nou, quan vostè tenia 55 anys, devia ser
complicat. 

La família va travessar per aquesta proble-
màtica. Hi ha moments a la vida en què t’has
de plantejar començar nous projectes de zero.
Sí, va ser arriscat, però em podia permetre es-
tar un any sense sou. Durant aquest temps vaig
fer cursos i em vaig informar sobre el trastorn,
les problemàtiques d’aquests joves i com aju-
dar-los. A través de la problemàtica del meu
fill he entrat en un món que desconeixia com-
pletament. Amb el negoci que he obert, potser
no puc ajudar el meu fill directament, ja que
ell no hi treballa, però sí que puc donar un cop
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ELS 4 CANTONS

Tothom té el que es mereix?
No. 
Millor qualitat, pitjor defecte?
Qualitat, soc perseverant. El defecte, mas-
sa introvertit. 
Quina part del seu cos li agrada  menys?
El nas. 
Quant és un bon sou?
Depèn. Molta gent diria que el meu sou és
baix, però jo gaudeixo de la feina.  
Quin llibre li hauria agradat escriure?
El profeta, de Gibran Khalil Gibran. 
Una obra d’art?
L’Anunciació de Fra Angélico
En què és expert?
En res. 
Déu existeix?
Sí. 
Què s’hauria d’inventar?
Alguna cosa per posar fi als trastorns men-
tals. 
Quin personatge històric o de ficció
convidaria a sopar?
Mahatma Gandhi. 
Un mite eròtic?
Michelle Pfeiffer.
Acabi la frase: la vida és...
Lluita. 
La gent, de natural, és bona, dolenta o
regular?
Bona. 
Tres ingredients d’un paradís.
Natura, bona companyia i bon menjar. 
Un lema per a la seva vida.
Fes el que puguis i canta al·leluia. 
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