Resum de la taula “FOCALITZEM LA MIRADA A L’ESPAI
D’INTERNAMENT”
Jordi Marfà (moderador)
Teresa Escoda: Va recordar el Club Social de Villablanca, on els professionals es van
començar a preocupar per la vida quotidiana i activitats comunitàries dels interns, les
sortides i altres maneres de tractar-los. També es va referir al llegat del Dr. Tosquelles, i
tota l'activitat psicoterapèutica institucional que va impulsar, amb fets més que amb
paraules, que també.
Silvestra Moreno: es va referir al naixement de l'Associació de familiars, coincident amb
el tancament de l’Institut Mental, i tot el dolor que això va comportar: tancar el que era
casa seva, va afectar als malalts ingressats. També va dir que l'associació va néixer per
defensar els drets dels pacients, per fer activisme que ajudi a millorar els serveis de
Salut Mental. No està d'acord en el fet de que l’associació es converteixi en proveïdora
de serveis, com passa actualment.
Dolors Odena: va recordar tota l'ajuda que va rebre del Servei de pisos assistits que es
va organitzar a l’antic Mental, i com això li va permetre poder fer una vida autònoma.
Recorda l'ambient molt familiar i pròxim en les relacions amb els professionals i
companys, cosa que ara troba a faltar. Tot és molt més fred i totes les qüestions estan
posades a protocols, que no li agraden gaire perquè són molt despersonalitzats.
Lluís Bursó: va senyalar que no s'acostuma a parlar gaire de temes econòmics, i es va
posar a explicar la transició entre el sistema antic de Diputació (beneficència) i la
progressiva renovació del finançament i dels serveis, de la mà del polític Agustí de Semir
i del psiquiatre Lluis Cabrero. Aquest va ser l’inici de la reforma psiquiàtrica, que
després es va consolidar amb el traspàs dels recursos a la Generalitat, per part de la
Diputació.
José Antonio Larraz: des de l'hospital de Martorell va fer una mica de història dels
primers canvis que apuntaven el marc comunitari, el desenvolupament dels recursos
intermitjos, i la referència a la necessitat d'hospitalització, especialment de casos difícils,
i les millores en els temes de l'atenció. També parla de l’acolliment a pacients
provinents del Mental.
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Ada Ruiz: presenta unes dades que va obtenir fent la tesi doctoral sobre el trasllat dels
pacients de l’Institut Mental a altres hospitals, i l'augment important de morts, per
sobre de les estimacions que s'havien fet. Dades ben contrastades.
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