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(Mònica): Benvinguts, Bienvenidos, Wellcome, bienvenue, willkommen, Benvenuto.... 

Tu  m‘entens, oi? 

(Cristina): Sí 

(Mònica): I vosaltres, que ens enteneu? 

(Cristina): Perquè de vegades tenim la sensació que no ens enteneu.  

(Mònica): Potser no ens entenen per què no ens escolten.  

¿Per què no ens escolteu? 

Ara teniu l’oportunitat d’escoltar-nos.  

Nosaltres dia a dia lluitem per tenir un lloc a la societat. És una lluita constant que de vegades 

esgota i frustra. Esgota i frustra perquè no veiem resultats, no veiem accions respecte les 

nostres sol·licituds; cauen en l’oblit. I creiem que tampoc demanem tant. Només ser 

considerats i tractats com totes les altres persones. Som persones tan vàlides com qualsevol 

altra. Demanem una societat inclusiva on no hi hagi categories ni classes (gairebé una utopia, 

però per demanar...), on tothom sigui considerat per igual. Sense estigma, sense prejudicis, no 

només en el nostre col·lectiu, sinó en tots. És important conèixer les persones individualment, 

no etiquetar. No som malalties (esquizofrènics, bipolars, depressius, hiperactius....), som 

persones independents a la malaltia: som Ramons, Maries, Lourdes, Oriols, Carlos, Cristines... 

No només lluitem contra la malaltia, sinó també contra l’estigma, la incomprensió i la 

intolerància d’una gran part de la societat. Patir d’una malaltia mental, es igual la que sigui, es 

una lluita ferragosa contra un mateix. Ets tu qui posa les traves i el que t’impedeix fer coses. 

Ets tu el que diu: “No puc fer això perquè tinc...”, “No estic capacitat per dur a terme aquesta 

feina perquè estic diagnosticat de...” , “No seré capaç de sortir-me’n perquè no tinc les 

suficients capacitats”,... D’això se’n diu autoestigma.  

A més d’aquest autoestigma, que comença en un mateix, existeix l’estigma de la societat, que 

són les mateixes idees preconcebudes, però en aquest cas  el remitent és la societat, que són 

moltes persones, i els destinataris som nosaltres (un 25%de la societat).  

Quina lluita més desigual, no creieu? 

La societat diu: “No pots donar obligacions a aquest tipus de persones perquè són violentes, o 

es posen nervioses amb facilitat, o no són capaços de resoldre conflictes, o no poden complir 

amb una feina”. Idees incapacitants.  

Així, tenim una doble lluita: amb nosaltres mateixos, i amb una gran part de la societat... 

Quina feinada oi? No cal que respongueu, ja us diem nosaltres que SÍ 



I un cop intentem solucionar tota la problemàtica que tenim amb nosaltres i amb la societat, 

toca lluitar contra la malaltia.  

No penseu que és fàcil conviure amb la malaltia. Tampoc és fàcil trobar una medicació 

adequada afí a nosaltres, ni lluitar contra el lobby farmacèutic. 

O trobar un terapeuta que et vegi com una persona, que et miri als ulls quan tu li parlis, que 

vegis que s’involucra realment amb tu, que no mentre tu li parlis estigui mirant l’ordinador, o 

mirant l’hora. Professionals més “humans”. També potser se solucionaria amb un augment de 

professionals als Centres de Salut Mental.  

Una altra cosa que trobem a faltar és la quantitat de metges, pisos tutelats, llars, residències, 

CET, llocs de treball  a l’empresa ordinària, més oportunitats en general...  

Tenim dret a equivocar-nos, com vosaltres. També us equivoqueu, oi? O sou perfectes? Heu 

nascut ensenyats? 

Vosaltres creieu que us demanem un impossible? Ens estem passant amb el que estem 

demanant? No és coherent?  

Per això estem aquí, perquè ens escolteu, per demanar comprensió, suport, ajuda. Tenim 

l’esperança que les coses mica en mica puguin millorar. I això pot ser gràcies a vosaltres, que 

podeu transmetre un missatge més positiu i integrador. Nosaltres, a través de diferents 

associacions i plataformes, participem en diversos programes de sensibilització i difusió per 

canviar unes idees sobre la malaltia, els malalts i les persones afectades de trastorns mentals 

plenes de prejudicis. 

Però no podem sols... per això estem aquí, per demanar la vostra col·laboració, una 

col·laboració activa... i que ens escolteu i veiem fruits. 

Estem segurs que entre tots i totes podem ho podem assolir. 

Gràcies a totes les persones, ja siguin professionals de la salut, familiars, amics, empresaris, 

institucions o ciutadania en general que ens escolten i ens donen suport. 

Aquest manifest ha estat elaborat per la Comissió de Treball de l’associació AFAMMG. 


