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E l mateix dia que es pre-
sentaven els pressupos-
tos més expansius de la 
història de Catalunya, 
amb una despesa rècord 

de 41.000 milions, prop d’un cente-
nar de persones es manifestaven a la 
plaça Sant Jaume per reclamar aju-
des a les famílies amb fills que patei-
xen trastorns de conducta. Es tracta 
d’una lluita de desenes de famílies, 
agrupades a l’associació Afatrac, per 
aconseguir recursos per als 
seus fills, que s’arrisquen a 
caure en la marginalitat per 
la manca de recursos per 
tractar aquests casos. Preci-
sament, la salut mental és el 
taló d’Aquil·les del sistema 
sanitari, i a poc a poc es va prenent 
consciència que s’ha de tractar al 
mateix nivell que la resta d’afecci-
ons i superar tots els estigmes que 
porta associats. L’últim baròmetre 
de l’Unicef, que recull l’opinió dels 
infants i els adolescents, col·loca la 
salut mental com una de les seves 
principals preocupacions. 

Però és que en el cas de les famí-
lies d’Afatrac parlem d’autèntiques 
emergències, ja que sovint aquests 
nois i noies acaben en entorns de 

marginalitat i, en casos extrems, en 
morts prematures per manca de su-
port i acompanyament especialitzat. 
Això, per no parlar del potencial des-
tructiu sobre el nucli familiar que po-
den tenir aquestes malalties i les situ-
acions d’estrès i fins i tot de violèn-
cia que poden patir els pares per la 
manca de suport per fer front a casos 
complicats i, sovint, violents. Costa 
d’entendre que famílies que no poden 
fer-se càrrec dels seus fills perquè són 

un perill per a ells mateixos no tin-
guin on acudir ni un itinerari fixat per 
salvar-los i evitar que, quan arriben 
a la majoria d’edat, marxin de casa, 
amb el risc que caiguin en el pou de les 
addiccions o la delinqüència. 

Precisament, la reclamació d’Afa-
trac és que aquests joves no han de ser 
tractats com un perill sinó com a ma-
lalts mentals, tot i que massa sovint 
l’administració no es fa càrrec d’ells 
fins que es perden. La conselleria de 
Salut i la de Drets Socials han d’apro-

fitar la conjuntura pressupostària pro-
pícia per posar solucions sobre la tau-
la i facilitar els mitjans necessaris, si-
guin terapeutes o pisos d’acollida, per-
què aquestes persones tinguin la pos-
sibilitat de dur una vida tan normal 
com sigui possible. Evidentment, tot 
passa per un diagnòstic com més ràpid 
i acurat millor, perquè es pugui actu-
ar de seguida. Fins ara aquestes situa-
cions es vivien com un drama ocult, ja 
que per a uns pares és molt difícil assu-

mir que no poden conviure 
amb els seus fills i que de vega-
des és millor cedir-ne la tute-
la a la DGAIA, però com a so-
cietat tenim el deure de do-
nar-hi una resposta. El mis-
satge que s’ha de traslladar a 

aquests pares que pateixen en silenci és 
que estem amb ells, que els entenem, i 
que no poden sortir-se’n sols. 

Afortunadament, cada vegada hi ha 
més literatura científica sobre 
aquests trastorns i se’n parla sense 
problemes, fins i tot en àmbits com 
l’esport d’alta competició. Falta, però, 
que l’administració vagi un pas més 
enllà i elabori plans concrets per aten-
dre aquestes famílies i que no hagin 
d’avergonyir-se ni de manifestar-se 
davant del Palau de la Generalitat.

El drama ocult de les famílies amb 
fills amb trastorns de conducta

L’EDITORIAL

La reclamació d’Afatrac és que els 
joves siguin tractats com a malalts 

mentals, i no com a delinqüents

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Lla-
rena ha fracassat un cop i un altre amb 
les euroordres contra els líders del Pro-
cés: no només a Bèlgica sinó a Alemanya, 
Itàlia i el Regne Unit. P. 04-05

Un total de 15 euroordres 
de Llarena han fracassat

Un llibre recent de l’editorial Elba i un 
documental repassen la història de fal-
sificadors d’obres d’art que es van fer fa-
mosos, com Han van Meegeren o 
Oswald Aulestia. P. 30-31

L’art dels falsificadors  
més famosos

NO T’HO POTS PERDRE
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Conviure amb un malalt amb 
un trastorn greu de conducta és 

molt dur. Per la dificultat d’una malal-
tia que comporta episodis d’amena-
ces i violència, per la incomprensió de 
la societat, a qui costa fer l’enllaç en-
tre la conducta i una malaltia mental, 
i per la manca de recursos públics per 
afrontar-ho. La presidenta és la cara 
més visible d’Afatrac, l’associació de 
famílies afectades. P. 14

Fa anys que l’economia egípcia 
va pendent avall fruit d’una ges-

tió presidencial basada més en l’os-
tentació de cara a l’exterior, amb la 
nova capital administrativa, la despe-
sa a Sharm al-Sheikh o rucades com 
ordenar pintar de blau i marró fins a 
10 milions de façanes del Caire, que en 
protegir la ciutadania. La pobresa i la 
inflació estan disparades. P. 11

Abdel Fattah al-Sisi

Charo Díez

El president de CaixaBank va 
presentar ahir uns resultats 

mai vistos a l’entitat, amb uns 
3.145 M€ només superats el 2021, pe-
rò per guanys comptables fruit de la 
compra de Bankia. Goirigolzarri ento-
ma el contrast amb la delicada situa-
ció econòmica: “Que la rendibilitat de 
la banca millori és una extraordinària 
notícia per als ciutadans”. P. 16

José I. Goirigolzarri

Aquest vespre podreu accedir 
al vídeo amb l’entrevista 
sencera d’Esther Vera al 

president de la Generalitat,  
tot just aprovats els 

pressupostos. En l’edició  
en paper la tindreu demà
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