
Quina és la vostra missió?
La nostra missió és contribuir 
a la millora de la qualitat de 
vida, la no-discriminació i la 
igualtat d’oportunitats de les 
persones amb problemes de 
salut mental i de les seves fa-
mílies, la defensa i l’exercici 
ple dels seus drets en tots els 
àmbits de la vida.

Quantes entitats aplegueu?
La Federació aglutina 60 enti-
tats de tot Catalunya, de per-
sones amb problemes de salut 
mental, de familiars, d’amics 
o mixtes. Tenim un teixit as-
sociatiu molt heterogeni amb 
entitats molt petites i d’altres 
grans, que són proveïdores de 
serveis de l’ICASS.

La depressió aviat serà 
la segona causa de disca-
pacitat...
Les dades posen la pell de ga-
llina: l’any 2020 la depressió 
serà la segona causa de dis-
capacitat al món. Els costos 

directes de la depressió a Catalu-
nya pugen a més de 700 milions 
d’euros. Això suposa quasi un 
10% del pressupost de la Genera-
litat en salut. I aquestes xifres no 
fan més que augmentar. La crisi 
econòmica està incrementant les 
problemàtiques de la salut men-
tal. Hi ha un estudi fet el 2011 
per l’OMS que ens alerta que les 
situacions de precarietat i d’atur 
incrementen el risc a patir qual-
sevol trastorn mental.

Què fa els trastorns mentals dife-
rents de les altres dolences?
Entre moltes altres coses, el fet 
que molt sovint són difícils de 
detectar, perquè es veuen emmas-
carats per altres coses: els simples 
alts i baixos en l’estat d’ànim de 
les persones o els canvis de l’a-
dolescència, per exemple. Una 
persona pot trigar 7 anys des dels 
primers símptomes fins a obtenir 
el diagnòstic i tractament correc-
tes. També el fet que els trastorns 
mentals severs apareguin a la pri-
mera joventut fa que es trunqui 

el projecte vital de la persona, 
sovint abandona els estudis i 
no s’insereix al món laboral, 
cosa que repercuteix greument 
en el seu futur. Tot això es veu 
agreujat per l’estigma que patei-
xen les persones amb problemes 
de ment, que no demanen ajuda, 
que amaguen el seu patiment per 
por de ser titllats de “bojos”.

per això neix Obertament?
Obertament és el primer projecte 
de lluita contra la discriminació 
en salut mental a Catalunya que 
pretén modificar les creences, les 
reaccions emocionals i les con-
ductes discriminatòries envers 
les persones que viuen algun 
trastorn de salut mental, afa-
vorint la seva participació. Una 
qüestió que vull destacar és que 
ha pogut ser realitat gràcies a 
l’aliança dels agents socials de 
la salut mental de Catalunya: 
ADEMM (Usuaris de Salut 
Mental de Catalunya), Fòrum de 
Salut Mental, la Unió Catalana 
d’Hospitals, el Consorci de Salut 
i Social de Catalunya i la FECA-
FAMM. Estem molt orgullosos 
d’aquesta aliança.

Com solucioneu la gestió de 
la federació? 
La FECAFAMM està patint for-
tament, com tot el tercer sec-
tor, la conjuntura actual. En 
el nostre cas, a les retallades, 
s’hi suma el retard històric en 
el desplegament de serveis tant 
sanitaris com socials, laborals 
i educatius que ha patit la sa-
lut mental. Estem encara molt 
lluny de donar resposta a les 
necessitats.

més info a:
Web: www.fecafamm.org 
Telèfon: 93 272 14 51

La plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca ha tingut 
la capacitat de mobilitzar 
la ciutadania, donar visi
bilitat i posar en primera 
línia de l’agenda política 
el problema dels desno
naments, una de les con
seqüències més injustes i 
socialment perilloses de 
la crisi. 

La Marató de TV3, que 
enguany s’ha dedicat a 
la lluita contra el càncer, 
ha estat un gran èxit. En 
plena crisi, no només ha 
batut el rècord de recap
tació, amb més de 10 
milions d’euros, sinó que 
ha aconseguit conscien
ciar i implicar gran part 
de la societat catalana.

El ministre d’Educació, 
José Ignacio Wert, per 
impulsar l’avantprojecte 
de la LOMCE que relega 
a un segon terme l’ús i 
aprenentatge de la llen
gua catalana i posa en 
qüestió el model de la 
immersió lingüística de 
Catalunya.

a peu de carrer... 

a més crisi, 
més formació
La situació actual ens està 
plantejant una colla de 
reptes força complexos 
que posen en joc la nostra 
capacitat d’adaptació. En 
el camp de l’educació, això 
té una especial rellevància, 
ja que altera les rutines de 
treball i pot acabar modifi-
cant les finalitats de la nos-
tra tasca. Ens obliga a una 
revisió permanent del que 
fem, tant en el fons com en 
la forma.

A més, l'especialització en 
tots els àmbits del coneixe-
ment ens ve a complicar la 
feina, fins al punt que cal 
dominar un munt de temes 
abans de poder prendre 
qualsevol decisió.

Com a professionals de 
l'educació, la formació 
permanent suposa una 
obligació per millorar i ac-
tualitzar els nostres conei-
xements i habilitats profes-
sionals, però sobretot una 
manera de complir amb el 
nostre compromís deonto-
lògic amb la societat.

Una formació de qualitat 
ha de respondre a criteris 
de rigor, però també d’apli-
cació pràctica que permeti 
garantir un efecte mul-
tiplicador en els nostres 
respectius àmbits de tre-
ball. El postgrau que enge-
guem entre la Universitat 
de Barcelona i la Fundació 
Catalana de l’Esplai recull 
aquesta inquietud i es pro-
posa incidir en els temes 
que més preocupen a tot-
hom que està implicat en 
l’educació en el lleure. 
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Entrevista a: Carles Coarasa
gerent de FECAFAMM (Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Persones amb Problemes de Salut Mental) 

El color
de la pinya

Educar els infants i joves, enfortir 
les entitats de lleure i el tercer sector, 
millorar el medi ambient i promoure 
la ciutadania i la inclusió social, 
amb voluntat transformadora

utopia

Felicitat

solidaritat

Iniciativa

La nostra missió:

Els nostres valors:
Independència 

Transparència

pluralisme

sostenibilitat

Coherència

Sabíeu que....

L’atur juvenil arriba al 54%

■ El nivell d’atur juvenil al nostre país ja supera el 54%, 

segons les darreres dades d’Eurostat corresponents 

al setembre del 2012.
durant el 2012, 

1.433 
joves menors de 30 anys 

han estat contractats 
per la Fundació 

Catalana de l’Esplai
i les entitats
que aplega.

L’any 2020 la depressió serà la 
segona causa de discapacitat al món


