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“Els nostres fills no són delinqüents, 
són malalts mentals”

cions o la comissió de petits delictes, 
els converteix en carn de canó per 
tenir una vida al marge de la societat. 

La Tamara (prefereix no donar el 
cognom) va ser adoptada a Haití, 
quan tenia sis anys i mig, amb un di-
agnòstic de desnutrició fetal. L’ado-
lescència va suposar el gran clic i als 
tretze anys s’escapava de casa i s’es-
tava dies desapareguda, sense anar 
a l’escola i amb males companyies. 
Quan la seva família va intentar tro-
bar-li un centre terapèutic es va tro-
bar que, de públics, no n’hi havia per 
al seu diagnòstic, i els privats vali-

en 4.500 euros. “Vaig pensar: «En-
cara ens ho podem permetre», pe-
rò resulta que no, que eren 4.500 
euros al mes!”, recorda la mare de la 
noia, Neus Estany. 

Renúncia a la tutela 
Aconsellada per professionals, la fa-
mília va renunciar a la tutela tempo-
ral de la menor en favor de la direc-
ció general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (DGAIA), perquè no-
més així la Tamara entraria en una 
plaça pública en un centre terapèu-
tic. Va ser una decisió dura, per la 

qual no voldria que cap família més 
hagués de passar, i la noia s’hi va es-
tar fins que va fer els setze anys. En 
aquells tres anys no van faltar les fu-
gides. Estany subratlla que la des-
protecció d’aquests joves, que no 
són conscients dels perills dels seus 
actes ni de la seva malaltia, els deixa 
en un estat molt greu de “vulnerabi-
litat”. I assegura que per a les noies 
encara és molt pitjor. 

A diferència dels homes, les do-
nes amb aquests trastorns potser no 
s’enganxen a les drogues, però sí “a 
parelles tòxiques” que les maltrac-
ten o les prostitueixen. Entre el 
col·lectiu hi ha una gran incidència 
d’embarassos “no desitjats o no pla-
nificats”, afegeix aquesta mare acti-
vista pels drets dels joves malalts. 

La normalització laboral 
Els drets són, per a l’Associació de 
Familiars d’Afectats per Trastorns 
de Conducta, més recursos i serveis 
que permetin una atenció integral 
sociosanitària. “Ens trobem amb 
nois que peguen, que roben als pares 
o que han cremat la casa on viuen”, 
diu Díez, per a qui és bàsic augmen-
tar la plantilla de psiquiatres i psicò-
legs, les places públiques dels cen-
tres terapèutics i educatius i, sobre-
tot, fer de l’atenció sanitària una 
atenció comunitària. “Hi ha d’haver 
un plantejament proactiu perquè 
aquests nois creïn lligams amb els 
professionals, perquè ens trobem 
que amb 25 anys han passat per més 
de vint psiquiatres”, assegura Díez. 

Una part de la solució també ha 
d’arribar facilitant llocs de treball 
adaptats, perquè són joves als quals 
els costa aguantar la disciplina d’un 
horari laboral convencional. La Ta-
mara té el dia 8 una entrevista en un 
centre especial. “Vull treballar i ne-
cessitem més oferta”, diu. La noia 
ha fet un any de dependenta a Res-
catem, la botiga que Afatrac ha 
obert al centre de Barcelona per, 
precisament, donar oportunitats la-
borals als seus fills. El nom de Res-
catem és tota una declaració d’in-
tencions. “La feina no és només fei-
na, és donar-los una responsabili-
tat, una autonomia econòmica, uns 
horaris”, diu la seva mare.e

Familiars de joves amb trastorn de conducta demanen més centres públics

SALUT MENTAL

El neguit i la desesperació de les fa-
mílies amb fills amb trastorns greus 
de conducta fa anys que s’arrosse-
guen. Per la incapacitat de pares i 
mares de fer front a casa a situaci-
ons de violència, amenaces i robato-
ris. I, sobretot, per la mancança es-
tructural de serveis específics (en 
salut mental i addiccions en centres 
terapèutics) al sistema públic. Pe-
rò l’última mort d’un d’aquests jo-
ves –entre els 20 i 30 anys–, la sise-
na en els últims tres anys, fa que les 
300 famílies que aplega l’Associació 
de Familiars d’Afectats per Tras-
torns de Conducta (Afatrac) diguin 
“prou a l’abandonament” que patei-
xen per part de les administracions. 
“Cap de les morts ha estat un suïci-
di, però molts viuen al carrer, no es 
prenen la medicació, no van als cen-
tres de salut mental i acaben mo-
rint”, explica la presidenta de l’enti-
tat, Charo Díez, que demana posar 
fi a l’estigma i introduir un canvi de 
mirada respecte al col·lectiu: “Els 
nostres fills no són delinqüents ni 
drogoaddictes, són malalts que 
molts cops no admeten la malaltia. 
No volem més morts”. 

La gran diversitat de símptomes 
fa que aquests joves es tractin sota 
diagnòstics variats que poden canvi-
ar al llarg dels anys, des del TDAH 
fins al trastorn de l’espectre autista 
o de personalitat. Tenen en comú 
que els trastorns se solen manifestar 
a l’adolescència amb comporta-
ments agressius, impulsius i desafi-
adors, a més de falta d’empatia i de 
socialització i de responsabilitat pels 
seus actes. I tot això, sumat a les fu-
gides de casa durant dies, les addic-
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L’educador 
social d’Afatrac 
treballant 
dijous 
a la botiga 
Rescatem que 
l’entitat ha 
obert al centre 
de Barcelona. 
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Barcelona tira endavant les restriccions a nous bars a l’Eixample
aplaudiments als veïns de l’Eixam-
ple que van assistir a la votació.  

El pla ha tirat endavant amb els 
vots a favor de BComú, el PSC, ERC 
i l’abstenció de Junts. Aquests dos 
últims partits han propiciat l’acord 
de les dues formacions a l’equip de 
govern, que no es posaven d’acord 
a l’hora de determinar quines zones 
es consideraven prou saturades. Els 
principals punts de discòrdia eren a 
l’hora d’establir les restriccions al 
barri de Sant Antoni i el carrer Giro-
na. Els comuns apostaven perquè 
tots dos seguissin dins la zona de 
màxima restricció, mentre que els 
socialistes demanaven flexibilitzar 
les restriccions carrer a carrer. Els 
de Colau van acabar acceptant la 

proposta del PSC per a l’entorn del 
carrer Girona, però no van cedir en 
l’àmbit de Sant Antoni.  

Esmenes 
Per això la clau han acabat sent les 
esmenes d’ERC i Junts. La prime-
ra manté la màxima restricció com 
volien els de Colau, però proposa re-
visar-la d’aquí un any en funció de 
l’evolució del comerç al barri. La se-
gona estableix la creació d’un grup 
de treball amb comerciants i veïns 
per supervisar l’evolució del pla, 
que segons la tinenta d’alcaldia Ja-
net Sanz permetrà garantir un “mo-
del de ciutat” que “protegeixi l’ac-
tivitat de les botigues de tota la vi-
da i el descans dels veïns”.e 

Terrasses a la zona de l’Esquerra de l’Eixample en 
una imatge d’arxiu. BRUNA CASAS
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El ple de l’Ajuntament de Barcelo-
na va aprovar ahir el pla d’usos de 
l’Eixample, després de fracassar fa 
una setmana per falta d’entesa en-
tre els comuns i el PSC. Finalment, 
ERC i Junts van propiciar l’acord 
entre els dos socis de govern per 
mantenir les restriccions a l’obertu-
ra de nous bars i restaurants a Sant 
Antoni i evitar la proliferació de 
bars, discoteques i petits supermer-
cats dels que obren a la nit en zones 
de l’Eixample que ja estan prou sa-
turades. “Això és una victòria seva”, 
deia l’alcaldessa Ada Colau entre 
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