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DISCURS DE L’ALCALDESSA EL DIA MUNDIAL  
DE LA SALUT MENTAL  

 
12/10/2013. Pistes de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú 

 
 
 
Bon dia. 
 
És un honor per als vilanovins i les vilanovines que aquest acte se celebri avui a la 
nostra ciutat.  
 
Desitjo que passeu una bona jornada a Vilanova i la Geltrú, una ciutat que sempre 
rep amb il·lusió els visitants d’arreu. Ens agrada poder mostrar la cara marinera, 
els racons que narren la nostra història, els nostres museus... Ens agrada oferir la 
nostra gastronomia i compartir amb les persones d’arreu la nostra manera de ser, 
a través de les nostres festes i esdeveniments, que sempre compten amb una 
important implicació de la societat civil vilanovina.  
 
Per això, perquè ens agrada rebre gent, estem fent una aposta molt convençuda 
per créixer com a ciutat acollidora de turisme.  
 
Una aposta que, juntament amb l’impuls de la indústria del coneixement i les 
noves tecnologies, estem segurs que pot obrir noves oportunitats a la ciutat, per 
ressorgir, per diferenciar-se i ser més atractiva. Estem dissenyant la Vilanova i la 
Geltrú del demà, que volem que sigui una ciutat on tothom, sense exclusió, pugui 
viure dignament, i treballar-hi també si es vol.  
 
És un plaer rebre-us aquí, a la façana marítima, perquè és un dels indrets que 
més identifica la nostra ciutat, des d’on notem el mar.  
 
El mar és obertura, és punt de partida, és una via per arribar a l’horitzó que 
perseguim. És una porta al coneixement de nous móns. També és una font 
d’arribada, destinació final o lloc de pas de persones, cultures, corrents i 
pensaments.  
 
Per aquesta circumstància i per d’altres, a Vilanova i la Geltrú sempre han confluït 
persones de diverses procedències, pensaments i fes. I aquest fet, n’estic 
convençuda, ha marcat notablement el caràcter obert, acollidor i inclusiu de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Penso que aquest mateix argument és exportable al conjunt del país: terra 
d’ubicació estratègica, canal de pas, d’entrada i sortida. Terra acollidora i 
integradora. 
 
Això és una gran sort que tenim. Avui dia la societat vilanovina, com el conjunt de 
la societat catalana, és una societat plural, que integra la diversitat, que s’obre als 
nous reptes i, sobretot, sobretot, que no només respecta la diferència, sinó que la 
sap veure com una virtut.  
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Amb aquesta cultura integradora, ja tenim molt de guanyat en el tema que ens 
ocupa avui. Avui reivindiquem una integració real de les persones amb malalties 
mentals a la societat. 
 
 Volem, perquè és just, que totes les persones trobin el seu lloc en la societat. 
Que ningú s’hi senti exclòs ni menystingut. Ni l’origen, ni la ideologia, ni les 
condicions físiques, NI L’ESTAT DE SALUT, poden ser causa d’una pèrdua dels 
drets, de les llibertats, ni de la dignitat intrínseca en les persones.  
 
En la salut mental, totes i tots els qui d’alguna manera hi estem compromesos, 
tenim un gran repte. El desconeixement provoca por. I la por aixeca murs. Així, 
doncs, el coneixement ha de desbancar la ignorància. I tots plegats, institucions, 
professionals, voluntaris, familiars... hem d’esmerçar tots els esforços possibles 
per EXPLICAR.  
 
Potser hem d’explicar, més obertament, que tots i totes estem exposats a patir 
malalties mentals. Que, de fet, una de cada 4 persones ha patit, pateix o patirà 
un trastorn mental. Que les malalties mentals, doncs, no són estranyes ni un 
problema aliè. Potser cal explicar millor que les malalties mentals es tracten amb 
professionals i que les persones que les pateixen també tenen il·lusions, 
esperances, qualitats i aptituds. Que si no es troben els nostres murs, poden 
aportar un servei a la societat.  
 
En aquest sentit, la jornada d’avui és un pas important en el llarg camí de donar a 
conèixer i promoure la sensibilització en les malalties mentals. Per això, felicito a 
Federació de Salut Mental de Catalunya, d’una banda, per la seva tasca de suport 
a les persones afectades en el conjunt del país, però sobretot per la seva tasca 
divulgativa i per l’organització d’aquest esdeveniment de sensibilització social, que 
s’escampa cada any en un punt del país. Els agreixo molt que hagin pensat en 
Vilanova i la Geltrú per acollir aquesta celebració enguany.  
 
Els ho agraeixo, a més a més, perquè penso que aquesta jornada d’avui també 
representa un reconeixement a la importantíssima tasca que es desenvolupa a 
Vilanova i la Geltrú i al Garraf en la promoció de la salut mental. Tenim una gran 
sort de comptar amb unitats de professionals, entitats i grups de familiars 
absolutament compromesos, que treballen cada dia de l’any per avançar en la 
normalització de les malalties mentals. Amb la seva implicació, fan que les 
persones afectades gaudeixin d’una millor qualitat de vida i tinguin més 
oportunitats de ser acceptades socialment.  
 
Les institucions hem de ser al costat d’aquests professionals i entitats que vetllen 
per la promoció de la salut mental. Així ho procurem des de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, i també ho fa la Generalitat, com demostra la presència del 
president avui en aquesta jornada.  
 
No voldria acabar sense fer una menció a actors com Sergi López, Toni Albà o 
Àngels Gonyalons, que posen la seva projecció pública al servei d’aquesta causa i 
que són models de referència per als catalans i les catalanes. 
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Crec, fermament, en les capacitats dels ciutadans i les ciutadanes d’aquest país 
per crear l’entorn favorable, perquè les persones que pateixen qualsevol tipus de 
trastorn trobin també el seu lloc. Tenim aquell tarannà obert, acollidor, de què 
parlava al principi. Per això, primer ens cal superar els recels i les pors. Entre tots 
i totes, tenim a les nostres mans fer una societat més igualitària, més justa i 
millor per a tothom.  
 
 
Moltes gràcies.  
 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 12 d’octubre de 2014 
 


