COMUNICAT DE LA FCCSM ENTORN A LA SENTÈNCIA I SITUACIÓ ACTUAL
“PER LA JUSTÍCIA, EL DIÀLEG I EL RESPECTE A LES PERSONES”
Els valors que inspiren la Fundació Congrés Català de Salut Mental des de la seva
constitució l’any 2000 són, entre d’altres, el compromís ètic i responsable que dóna
sentit a l’aventura humana.
En mig d’una realitat tan dura, trista i injusta com la que vivim en aquest país des de fa
uns quants anys, amb ús injustificable de la violència, manipulacions, confusió de
normes, lleis i voluntats; la recent celebració d’un judici on moltes veritats han estat
ignorades i el dictat d’una sentència injusta i sobredimensionada, ha colpit una part
important de la societat.
Encara són molt vives les experiències de persones que van patir en pròpia persona o en
els seus familiars la violència de la guerra del 36, i la posterior repressió, i sabem dels
estralls que aquestes vivències han provocat i provoquen en la salut mental dels afectats
i el conjunt de la ciutadania.
Malgrat que ja han passat més de 80 anys des d’aquell cop d’estat, estem vivint de nou
en els darrers anys, una situació propícia perquè les persones tornin a patir neguit, por,
tristesa davant d’un futur incert, en un clima de restricció de les llibertats, arbitrarietat
de les sancions, manca d’un diàleg sincer i maltractament de les institucions.
S’ha banalitzat el ressorgiment de l’extrema dreta, a Espanya com en altres estats de la
Unió Europea i arreu. S’ha minimitzat la història que arrosseguem de corrupció a l’estat
o als partits. Igualment han anat en augment les diverses estratègies de desconsideració
cap a la realitat de Catalunya.
Per tot això, a més d’adherir-nos a l’expressió pública i unitària del malestar, volem
expressar des de la nostra perspectiva de salut mental, una reflexió que és un avís i una
proposta, a la que ens comprometem com organització:
Exacerbar les emocions de les persones és molt perillós, immoral i terriblement
irresponsable, i observem que és una pràctica freqüent en els discursos polítics.
Només un diàleg obert i constructiu, no impositiu, generós i transparent podrà ajudar a
promoure la salut i el benestar de les persones així com el teixit social que permet la
convivència de la diferència, en tots els seus aspectes.
Com a FCCSM ens comprometem a promoure i donar suport a totes aquelles entitats,
propostes i accions que facilitin arribar a una nova situació que permeti la paraula i
compromís envers una solució pacífica de la crítica situació actual, respectuosa de les
diverses sensibilitats, solidària i joiosa.
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