Resum de la taula “FOCALITZEM LA MIRADA A L’ESPAI COMUNITARI”
Jordi Foix (moderador)
L'espai plenari "FOCALITZEM LA MIRADA A L'ESPAI COMUNITARI" va ser la continuïtat
de l'espai que explicava els orígens de la reforma psiquiàtrica a partir d'alguns equips
professionals dins dels hospitals psiquiàtrics. En aquesta taula es pretenia fer una
mirada als equips de professionals, en molts casos amb suport del moviment veïnal i, a
traves d'associacions d'iniciativa social, varen impulsar diferents i diverses propostes
de serveis d'atenció en els barris, que compartien -i comparteixen- la convicció que es
pot -i s'ha- d'atendre el patiment mental des de la pròpia comunitat sense ser
desarrelat del propi lloc de vida on es comparteixen les relacions i els afectes.
Bàsicament ens hem de situar entorn als anys 80 del segle passat on s'impulsen
aquestes experiències. La Taula va estar una mica mancada de representativitat al no
estar presents, per diferents motius, les experiències d'Hospital de Dia -recordant la
memòria de Josep Fàbregas- i de Comunitat Terapèutica, també de l'associació de
familiars, encara que això últim va estar compensat per la seva presència a la taula
anterior i també entre el públic assistent en aquesta. També es va fer referència al
moviment associatiu de l'època, la Coordinadora de Centres d'Higiene Mental i la
Coordinadora de Centres de Dia i Recursos Intermedis que a través dels seus debats i
reivindicacions anaven configurant el model del que seria la xarxa.
La primera intervenció per part d'Alicia Roig va estar referida a la lluita per reformar el
sistema legislatiu que venia de la dictadura i que tenia segrestats els drets de
ciutadania de les persones amb malalties mental. Va ser una reforma legislativa que va
ser cabdal, que encara avui està en desenvolupament i que va estar protagonitzada
per l'AEN (Asociación Española de Neuropsiquiatria) juntament amb les associacions
naixents de familiars i persones usuàries.
Després, la intervenció de Pilar Duro ens va acostar a la implantació del Centre de Dia
Pi i Molist, sortit del desmantellament del "Mental", i les primeres experiències de
pisos amb suport, recordant la memòria de Josep Clusa, un dels impulsors d'aquest
model d'atenció en la comunitat.
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Lluis Lalucat i Paloma Lago ens varen apropar a l'atenció primària, entesa com atenció
ambulatòria i, també com "porta d'entrada" a la xarxa de serveis d'atenció
comunitària, com els centres d'higiene mental, amb els traspassos, a la Generalitat es
varen constituir en CSMA's.
Enric Arques va introduir una reflexió critica aprofundint en el model d'atenció des de
la rehabilitació psicosocial al model actual del que es coneix per Recovery recordant
que en el reconeixement de drets socials està el dret al treball i a la rehabilitació
sociolaboral.
Finalment i abans de passar al col·loqui que va ser molt ric, Fran Eiroa, com a
representant de la Federació VEUS (entitats de salut mental en primera persona) va
desenvolupar una reflexió entorn al pas dels orígens de les associacions de persones
usuàries, centrades fonamentalment en l'ajuda mútua han arribat a un moment en la
que sense oblidar aquest aspecte, les entitats s'han convertit en interlocutores en
igualtat de condicions amb el mon professional i amb les institucions públiques.
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