
MANIFEST CONCENTRACIÓ AFATRAC 

“NO MÉS VULNERACIÓ DE DRETS” 
Dia: 2 de febrer del 2023, 19.00 hores  

AFATRAC (Associació de familiars d’afectats per trastorns de conducta) amb el 

suport d'altres entitats, ens hem concentrat aquí, davant del Palau de la 

Generalitat, on resideix el Govern del poble, perquè volem manifestar: 

Som conscients, reconeixem i agraïm l’esforç fet en Salut Mental pel 

Departament de Salut, en els últims anys, amb el Programa d’Abordatge 

Integral dels Casos de Salut mental i Addiccions d’Elevada Complexitat 

(PAICSAMAEC) i la seva concreció més immediata, els equips guia, els Equips 

Clínic d’Intervenció a Domicili (ECID) - volem deixar constància que estem en 

contra del tancament de l’ECID del Clínic -, el Referent de Benestar Emocional 

Comunitari (RBEC), els equips de Crisi als Centre de Salut Mental i Juvenil 

(CSMIJ), la Unitat Terapèutica Acompanya’m i altres recursos que s’estan 

implementant per a persones amb perfils de salut mental d’elevada complexitat, 

col.lectiu que, malauradament, va en augment en la nostra societat. Però volem 

manifestar que, els recursos  esmentats són insuficients per atendre les 

necessitats de la població. 

No ha estat així en altres Departaments en els que no s’ha destinat pressupost 

i esforços suficients per tal de posar en marxa recursos NOUS que puguin 

contribuir a  millorar el greu problema que pateixen aquests joves. 

Un abordatge eficient de la Salut Mental ha de ser integral, multidisciplinar i 

transversal, basat en la recuperació i amb una perspectiva comunitaria i això en 

l’actualitat no es dóna en una bona part dels serveis existents i quan es dona 

no hi ha places públiques suficients.  

Ens trobem amb una situació de complet abandó i desatenció per part de 

l’administració que no té, ni crea, els recursos adients per atendre la 

problemàtica d’elevada complexitat, el que comporta una vulneració.  
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Estem parlant de joves amb un llarg recorregut vital i assistencial infructuós. La 

seva conducta sol ser un intent frustrat per treure’s de sobre el seu malestar i 

procurar trobar-se bé, però la tranquil·litat no sol perdurar.  

El seu estat d'ànim sol fluctuar entre l’abatiment i la tristesa fent estralls en ells i 

les famílies, el món formatiu i la comunitat. 

Existeix una gran dificultat per part dels professionals per fer-se una idea de la 

mentalitat d’aquests joves, de les dificultats familiars, dels entrebancs socials, 

escolars, laborals, judicials… que porta al fracàs en la vinculació i en les 

intervencions i a una alteració greu de la conducta, a causa de trastorns 

mentals diversos i amb addicció associada en molts casos.  

Aquestes persones generen conflictes en els àmbits de convivència, per manca 

d'encaix i això els provoca una deficiència important en la seva funcionalitat. No 

s’adhereixen als recursos sanitaris existents, no tenen hàbits de treball, no són 

constants, no tenen formació perquè són expulsats sistemàticament del 

sistema educatiu, no tenen feina, no tenen esperança i en alguns casos, els 

més greus, acaben vivint al carrer. 

L’administració deixa desemparats i en mans de les famílies uns casos que ni 

els mateixos professionals han trobat la forma d’abordar. La convivència al 

nucli familiar és impossible, violència filioparental, destrossa i/o crema de 

vivenda o mobiliari… Els professionals que els atenen no tenen la formació 

necessària per aquest tipus de trastorn, i les famílies tampoc, no tenim ni la 

formació, ni els recursos i  gran part dels serveis especialitzats són privats. Es 

necessita  una atenció altament especialitzada i una mirada de 360º. 

Nosaltres som això, simplement famílies que vivim en un infern veient, 

impotents, el deteriorament dels nostres familiars. Degut a greus problemes de 

convivència, en moltes ocasions, ens veiem obligats a fer-los fora de casa o, 

fins i tot, a contracor, demanar una ordre d'allunyament que no volem, perquè 

la convivència és absolutament impossible.  

NO SOM UN RECURS GRATUÏT DE L’ADMINISTRACIÓ, som famílies, i com 

a subjectes d’atenció, necessitem formació i recursos (humans i materials), 
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perquè volem cuidar bé dels nostres familiars i  el dolor que sentim quan veiem 

que no ho podem fer és molt gran, tan gran, com el desgast que produeix 

haver d’afrontar aquestes situacions en solitari.  Però també necessitem ser 

atesos, com a cuidadors.  

Quan es troben en un moment de crisi no existeix un recurs on puguin 

romandre el temps necessari per a la seva estabilització i un hospital no és el 

lloc adequat. Són joves que manifesten conductes autolítiques, i fins i tot 

suïcides, depressives, sense ganes de viure, perquè no troben el lloc en 

aquesta societat. 

Són expulsats sistemàticament del sistema educatiu, perquè els centres actuals 

no tenen els recursos de professorat ni la formació necessària per a poder 

atendre’ls.  

Quan arriben a l’edat adulta i necessiten un treball per viure,  no poden accedir 

al mercat ordinari ni al protegit CET (Centre Especial de Treball) o les EI 

(Empresa d’Inserció), de nou, per falta de recursos específics i per l’estigma 

que envolta la salut mental. 

Tampoc poden accedir a vivenda protegida perquè, en moltes ocasions, hi ha 

consum i com a conseqüència, molt d’ells acaben vivint al carrer, amb tot el 

que comporta.  

Les presons, on molts cops acaben recluïts, no són el lloc adequat a la seva 

situació i necessitats. No disposem de recursos on es puguin atendre les seves 

necessitats, com poden ser unitats especialitzades en trastorns d’elevada 

complexitat, ni tan sols hi ha unitats psiquiàtriques a totes les presons. 

Davant aquesta dura realitat, els nostres familiars (fills, filles, germans, 

germanes….) acaben sense projecte de vida i amb un sentiment dolorós de la 

vida que fa que, en alguns casos, la decideixen abandonar.  

Des del mes de desembre de 2019, han mort ja 6 dels nostres familiars, i no 

estem disposats a què en mori ni un més. Hem dit prou!  
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No volem més estigma, ni autoestigma. Comencem a perdre la vergonya i la 

por a què diran de nosaltres, i cridem ben alt i ben fort que: 

JA N’HI HA PROU! NI UNA MORT MÉS!  

EXIGIM MÉS RECURSOS SOCIALS, SANITARIS, EDUCATIUS, LABORALS, 
JUDICIALS  ADEQUATS PER SALUT MENTAL D’ELEVADA  

COMPLEXITAT! 

NO MÉS VULNERACIÓ DE DRETS!  
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