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PRESENTACIÓ MEMORIAL: “Covid-19, un dol col·lectiu”  

Saló de Cent. Ajuntament de Barcelona 

Barcelona, 25 d’octubre de 2021 

 

 

Víctor Martí i Carrasco  

Director de la Fundació Congrés Català de Salut Mental  
 

Salutació i agraïments. 

Presentació i  antecedents del Memorial en el marc del Congrés Català de Salut 

Mental.  

o En aquesta ocasió, no es tracte d’un Memorial centrat en una persona sinó en 

un fenomen col·lectiu: la COVID-19.  

 

o Valoració dels efectes de la pandèmia de la Covid-19, en relació a l’impacte 

que en la salut mental de la població: 

 

▪ En primer pla cal situar les pèrdues de familiars i persones properes.  

▪ Diverses circumstàncies han fet especialment difícil l’elaboració 

d’aquestes pèrdues, i com és ben sabut, la distorsió del procés de dol 

pot tenir conseqüències negatives a llarg termini.  

▪ En les primeres etapes, la incertesa respecte la malaltia i la seva 

evolució va ser molt gran, provocant sentiments d’angoixa i 

desemparament en els familiars.  

▪ La dificultat per poder acompanyar i fer el comiat als malalts en els 

hospitals, ha estat també molt present, tot i els esforços i el suport 

emocional dels professionals.  

▪ Els impediments lligats al distanciament social de cara a poder realitzar 

l’acompanyament durant la malaltia, els últims dies de vida o en la  
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forma habitual de la cerimònia del funeral,  han compromès el suport 

emocional i l’escalf  que caldria.  

▪ La pròpia magnitud del nombre i el ritme de defuncions, unida a les 

pèrdues de caràcter econòmic, social i de projectes vitals,  ha imposat 

una dimensió tràgica a diferents nivells.  

 

o Per tot això, considerem que cal un important esforç solidari per fer front als 

efectes psicològics de la pandèmia i les pèrdues que ha provocat.  

 

o La Fundació CCSM amb aquest Memorial vol contribuir a aquesta tasca 

col·lectiva, recordant i acompanyant en l’aflicció als qui han perdut a alguna 

persona estimada, i també a tots els que ens sentim involucrats en el que ha 

passat i “segueix passant”.  

 

o Malgrat no s’ha volgut personalitzar el Memorial, si que en aquest marc, volem 

recordar amb una menció especial, a dues persones amigues i col·laboradores 

de la Fundació, que ens van deixar en el context de la Covid: Montse Feu, 

treballadora social i Josep Ma Armengou, metge de salut pública, dos 

professionals altament compromesos amb la seva professió i els fets socials.  

 

A tots dos els recordarem per sempre amb el seu somriure i el seu compromís 

per la tasca col·lectiva. Amb profund sentiment, avui i aquí els volem expressar 

a ells dos i als seus familiars aquí presents, la nostra estima i reconeixement.  

 

 

Breu presentació de l’acte:  

o Introducció musical: de Jaume Aguilar. 

o Intervenció d’Àngels Vives, en record a Josep Ma Armengou.  

o Intervenció de Núria Carrera, en record a Montse Feu.   

o Reflexions de Josep Ma Esquirol, filòsof.  

o Cloenda poètica musical a càrrec d’Enric Casasses, poeta i Feliu Gasull, 

guitarra.  

 

 

 

Barcelona, 3 de novembre de 2021  

 


